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RIO, 21 (V, ÀJ - Oito de

sabamentos, um íncendío, de
zenas de casas inundadas,
1.UU morto e, vários feridos, foi

o saldo violento do temporal
que caiu sôbre a cidade nas

últimas 14 horas, Como sem

pre, o trânsito foi interrom

pido, trens e bondes parados
e ruas transformadas em rio,
deixando ..0 carioca em apu
ros para chegar ao trabalha,
As chuvas começaram a cair

quando terminava o Flu-Flu,
mais ou menos às 18 horas,

Continuaram por toda a noi

te e na madrugada rle hoje,
Quando o carioca acordou

para trabalhar teve 4'1::! en

frentar a chuva e a falta de

Violento temperal causa grandes
na/ Capital da -Republica ,

vam parados (maíoria das li-I da
de mulheres l' crianças.

!
quarto.ino fundo do Hosnttal, dia destruiu, esta madruga.ia,

nhas), os trens életrícos (ia Os bombeiros de Ramo,'; con- foi destruido, Outros desaba- um depósito de pneus e OU"

Central do Brasil trafegando seguiram salvar todos. Nos mentos sem maiores con:;e-' tro de sebo. Também o co

cam grande atraso e metade fundos do Hospital l\1i8"Uf'11 quêncías ocorreram nos mais mércio teve um dia inteira
dos oni,b�s e lotações l'::Oihi- Couto, vá�'ios barracões desa- vari�d�s pontos ?� ca�ital da mente abalado, já que os em

dos pOI falta de mocorístas e baram, nao havendo V;';·l�:.a.s I Rcpubhca. E, ortgmaco- por pregados não puderam COI1l-

trocadores que fi,cm'8.r.l em felizmente. Uni pequeno I um curto circuito, um inben- parecer ao trabalho,
casas impedidos de sair.

'

O subúrbio eh Leo}Jo!.d.ina Confraternização Cris,lã de' Homens
da Indústria

.SlgDlfi�ativa
.

Festa de Natal
.'

de
.

e Empregadores
.

/

São Paulo (BJIJ\ -- Reau- ce, presidente da Federação mens de boa vontade. Disse

zou-se ante-ontem, as II '110-' e Centro das Indústrias do que é triste verlricar ·se que
ras, com a presença de .nú- Estado de São Paulo ao ato e nos dias de hoje, o convite à
meras pessoas, entre as ",'.w:s referindo-se ao nome do sr, bondade esta' adistrí LO "0

condução. Os bondes esta- :lez barracos, ameacando vi- .
v :..

diversos filhos de trabalha- Diniz Gonçalves Moreira, vi- convite à fraqueza e a re-

dores, a Festa de Natal que ce-presidente da Confedera
o Sindicato, elo� Trn:balhajo.-, Çã.

o Naci�nal da !nd.ústria e

res na Indústria de Massas velho arrugo do Smdlcato.
Alimenticias e Biscoitoa (:e Mais adiante evocou os D.G

São Paulo, conjuntamente mes de Roberto Simonsel1 e

com o Sindicato empregador Morvan Dias de Fign::';fe�lo,
congênere, levam Q ('r�i'tci cuja luta no sentido d .... maior

todos os anos, riqueza economíca tio Br�sil e
Acontecimento tradicional, paz social entre brasiletrcs

que vem sendo realizado há

I
era um. e�emplo ele .Có:l;:fian

oito anos, a Festa ele �' ..atal ça e de ré nos destinos da

em questão congrega empre- Pátria comum,

gados e empregadores n:13

indústrias de lI!aSSaS a1\":-.el1-

dan'os

Festivamente foi ínaugurado o -Palácío da Agronômica,
sem dúvida, a mais expressivas das inúmeras realízacões
do profícuo govêrno bornhauseano, Em todo o seu explen
dor, a magnífica residência do governador de todos os ca

tarinenses, vem demonstrar, óbviamente, que o ex-corre
ligionário udenísta jem atendido às necessidades ele tôda
uma coletividade que viveu e sofreu por quinze anos Um
regime de terror, de negligência e de desleixo pelas cousas
públicas, introduzido por Nerêu e continuando pelo seu so

brinho Aderbal Ramos da Silva.

Para maior realce do acontecimento festivo, que colo

riu com o verde esperançoso a alma dos seus governados, o

Sr. Bornhausen trouxe ao convivío palaciano, o Sr. João

Café Filho - Presidente da República. O mais alto manda

tário da Nação, cuja preocupação maior .do seu governo,
tem sido a de evitar a distríbuíçõo de v.erbas 'para fins su

pérfluos, face à angustiante situação que atravessa o T�
souro Nacional, certame 'lamentou ao seus botões, o esban

jamento financeiro efetuado pelo titular do comando admi

nistrativo de Santa Catarina, com a edificacão de um con

fôrto indívídual. Se Sua Excelência himves'se se inteirado

do conteúdo da plataforma do candidato, agora governan

te, constrangido ficaria ao ingressar na moradia: do Chefe

do nosso Poder Executivo, pois concluiria. que tudo não
passou de demagogia, de promessas vãs e palavras ilusó

rias, de que se serviu o industrial ítajaíense para assumir

.t.A/
a cadeira presidencial do Estado. Da sacada do Palacete, o

r,'S@..... I ex-deputado potíguar teve sua atenção atraida por dois

'm-�- .' d i emprendimentos que dignificam e consagram.um estadista.

D Iprega OS As exclamações de uma alegria febril, o esnobismo e o ne-

t nezi pelo auspicioso evento, comemorado pela grei situacio-

nista, transpuseram as paredes do edifício pomposo, per

turbando o sono tranquilo daqueles 'que retirados foram do

relento e conduzidos pela magnanimidade do coração elo

"caudilho" Nerêu Ramos à um ambiente de higiene espírí- I

tual, isento do vicío.. longe do núcleo da depravação e
alheio ao círculo 'abjetô de idéias corruptas e condenáveis.

E o entusiasmo agigantou-se e se ínrütrou numa Casa de

Saúde, onde espécies humanas recorrem em última instân

cia àquele convívio hospitalar, afim de se. verem sanados

do mal que castiga o organismo. Os aplausos do Sr, Café

Filho à realização situacionista, tiveram uma significação
irônica, pois se houve considerações elogiosas e sinceras do

governante brasileiro, estas repousaram nas regiões secre

tas da consciência, e dirigidas ao Abrigo de Menores e ao

Hospital Nerêu Ramos". O visitante a tudo observou, prog
nosticou e abalado .espiritualmente, deu continuidade à suá
viajem por via aérea, uma vez que a péssima condição' de

nossas estradas acabariam por aniquilá-lo íntegralmente.
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[oi dos locais onde a chuva

fez mais estragos. Na ;�ua

Iporanga, um muro de pedra
êaiu sôbre um ')aIT8,CO ma

tando o morador, Alfredo AI-
ves de Souza, de 41 anos, 1::01-

teíro, biscateiro, q ue esta 'la

.dormindo tranquuamente.
. Não longe dali, numa favela,
as águas invadiram mais ele

nuncía".
E salientou mais adiante.
"Conforta-nos constatar

que em nossa família, este
convite à bondade, no seu

mais alto e completo signírt
cado, é sentido e quer sei'

vivido e atuado na pl'Ai !;'a".
Ressaltou a necessidade de

empregados e emprega tores
do mesmo setor indústríal
poderem viver sob atmosfe
ra 'de paz e de compreensão

Fr}LA O SR, :'I'IAF.,JO DI em face dos mesmos deveres, ••••••••••••••••••••••»••••••••••"8••••••••l

PIERRCI que são, acima de tudo, as

Em seguida, fez uso da na- obrigações conjuntas 1'111 fa
lavra o sr .. Mário Di Pieno, vor da maior grande7.a tia P:t
presidente do SinclÍ.raco (ia tria e da qivilização,

lidel'am os que en).Dl'estam Indústria de Ma;;sa�; Ailmen- Terminotl sua brill1antt� 0-

suas tarefas no refericiJ S[;- tícifts e Biscoito, do E.:ltado ração dizendo: "Amanhã, l"P- NOVA IORQUE, :�1 tU. P .. I I das, dos 32 P&>;s:;lgeircs (to a··

tôr fabril e em benefír") C!.l [de Sãó Paulo, que lr.iei(.u o cncor..trando-nos no/trabalho - As patrulhas de resgfL"e parelho, que trazia ainda lO
seu discurso dizendo que a!:i e na luta, nos esfôrçari�mos buscavam infrutiferp,mel1te, tripulantes,
vesperas do Nàto.l de Crbto por'manter tôda a nossa boa nas frias águàs da Baía de A maioria dos. passaf;:ejr,').:
pressupõem o ele�'arl() :-lenti- vontade e ter fé na gTat'cle I Jamaica,

em frente f.O aero- ,do avião era italiana. ou ti<;
! mento de fraternid�l,tie C]ue verdade": "onde há o.mc.r, porto de Idelwild, a -;.)art.e I origem italiana.

Pa:�l:�lo por ocasi�o (ai ?e:e orient�:· os ctt�s, ('; cle-I ��tá a p�z e anele há prz, e.:;-J princip�! de. u� :lvi:lo ele
I

efemende, o. sr,
_

Dom�n""l? "veles_ e_ o , . .Jr a!?�t�o �� �o-: ,

ta Deus.

I passagel�os ltahano, .na !;lual
Savino; preSidente do Sm(1:-

.
. - , .- se aCl'adlt_a_ �sJa!'�:I_l1 os cada�

�ato dos Trabalhadores na EM ANDAM1:NTO '0 ABONO AO
�

veres de 17 vitimas:

Cndústria de Massas Alime!'l- .

.. I: .

Essegrande aVIa0 p�Gje-
tícias e Biscoitos de Siio 'FUN.CI8NAlIS.MO tou-se ao mar, sábado, pou-

Paulo, ressaltou a import',m- I
cos minutos antes de terl1li-

cio. moral do acontecimsnt" RIO, 21 (V. AJ ..!.... A

cO-I
mar providencias pUl"&. a re- nar seu vôo de Milão, (juan-

RIO, 21 (V. A.) _ DI') São

I
mizade muito sólida entre dize�do. �e. s�,a. ,_�i�nificaCq,) Imissão. eSP:cial clesi.g'lUJ,c1a n.ovução .�? regime de urgen- do tentava, péla quari:?, vez,

Pa�lo vem-no; a n9tícia de Mar�a.e Luiz Garlas, inicia�i�; pai'a aqueles que, na mal:; para estudar e dar parecer CIO. que Ja encon�r!'l.'.'a/ em com a ajuda do radar., ater

que Marta Rocha "Mi3S Bra- na ultima estada de "mlSS santa datà da humanid:H'l', . sobre (l) projeto de abono es- votação quando se deu o en- rissar na pista do aeroporto,

sil" não viajará 'mais para a em São Paulo. Depois hOl�ve procuravam unir seus cor'a- pecial temporário ao funcic- cerramento da sessfiJ le�ish- em meio da neblina � de f0l"

capital bandeirante para fi- troca de correspondt>nch ções no bom sentido, isto é, nalismo da UnEto, levada a tiva ordinária da Câmara F'e- te chuva.

• car noiva do engenheiro Luiz norinal. para melhor viver as virtu- efeito ontem, disruth e votou deral,.na noite de o!:1tem. O Seis passageiros foram rc-

Carlos Pereira Almeida, Est::1 "Luiz Carlos não pediu des oferecidas pelo espírito as emendas apre.scllta,d.�S. projeto. será votado em pri- tirados vivos, tendo sido el1-

informação foi nos forneeida Marta em casam.lmto, con- cristão. Salientou a coopera- DeCidiu ainda a comis;:ão to- meira discussão. contrados nove cadavcres.

por elementos da pr?prh ú\- forme se diz", é a outra in·· cão do Sindicato empregador Faltam ainda 17 pessca.s que

mília do rapaz, "Tudo não formação. É certo, pOI'ém, �a realizaç'ão da Festa, pon- O EGITO TEM NOVA, CON'STITUICÃO ainda não foram entontra-

passa de boatos" disseram. I que ambos s� en�()ntrarfio no derando sôbre a �o�rosa �,r�- , , -�-------......,-----------------

O que há é apenas uma 3,- ,dia 24 no Rw de JaneIro, I sença do sr. Antomo DeVlsa� .CAIRO, 2,1 (U. PJ - O pri- do o novo regime ser estnl'
me.iro ministro Nasser decla- turado sobre bases derrwc:ri-
rcú que, na sua reunião Je ticas. Frisou q�e o projeto
hoje o gabin�te est.ndará um foi elaborado por unla co·

p'ojeto para a re�['rmn. da missão, tendo á frente o ex�

Constituição do Egito, deven- primeiro ministro Aliy Mab,er.

RIO, 21 (V. Pe .
I - Faleceu I nesta

: capital, importantes
ante-ontem à tarde, nesta funções pu�icas, optando, a··

capital, o acaderníco Celso final, pela magístratura car

Vieira. 'Ensaista bíograto, reíra que ilustrou po- 1011gos
oronísta, conferencista, soeío- decenios. Em 1933 Ingressou
logo, jurista e historiador,' na Academia Brasilelra ele

deixa o extinto expressiva -Letras, na vaga de, santos

bagagem literária, destacan- Dumont. Durante multes a

Co-se entre as obras àe sua nos, f'ígurou entre 0'3 cclabo

autoria mais connecidas as radores de "A Noite", 'a,3si
seguintes: "Joaquim Nabuco" nando artigos brilhantes que

Tobia Barreto" e 'Estude'.,> e tinham grande repe,'euio:sâÜ
Orações", nos circulos culturais do país.
Celso Vieira nasceu em O extinto deixa um urliC0 fi

Recife, a 12 de ianeiro de .110, sr. Celso Vieiri1. Jl:nic.r.

1878, fez seus estUdOS em Be- Por disposição sua, Je�L"i há

lém do Pará, voltando depois um ano, o corpo nã\) foi

a Recife onde concluiu o cur- transladado para a "Casa ç,e

so de direito com brilhantis- Machado de Assis" e Si111 P,Uli

111.0 e apl'oveitamellto. Trans- a Capela "Real Gf!'.t.ndesa,
ferindo-se para o Rio, onde junto ao Cemitério São João

se radicou, desempenho1J, Batista, .onde foi o sepulta-
: do,

tícias, numa comtmhãc. Ce·

sentimentos que be' (l di>

monstra a alta comprccl! i 'lO
e a unidade de espírito qu·�

'ELEVADO O NOMERO DE MORTOS NO
ACIDENTE AVIATÓRrO

FALECEU O ESCRITOR CELSO VIEIRA

economia nacional.

IMPORTANCIA MORAL

CAIU UM APAREI,RO VE
NEzuELANo

'1J"ARACAS, 21, -tl:k -1".)- -

Um avião de qat�a da r,c\:hu

aeropostal Venezuelan:l cai:u,
ontem, nas montanhas da ;'e

gião oriental da Venezne]'J,; a
20 minutos de vôo da cidade

DESMENTIDO O "l�OMANCE" ENTRE
MARTA ROCHA E UM ENGENHEIRO

PAULISTA
de Bolivar. o.s aviadores C]up
sobrevoaram a região infUi'

maram, ontem, que não) h.i.
sinal de vid'a el1tr� os dedtlT

ços do aparelho. ,os dois tri

pulantes el'am o cap, Daví
Quintero de 26 anos � o co

piloto, Rafael Roberto R,CIJr.t

guez, de 24.

LONDRES, 21. (U. P.l -- O

professor H. Percy Wilkins,
que tem estudado a lua

I

du

rante os ultimos 44 ano,], a

nuncióu que sobre a sllp�rfi
cie do satelite apereCeral11 al

gumas fendas que, p:l�'ec(" se

estão multi�licando. O famo-

so astronomo disse ai.nda que
o foguete interplanetário que
se fabrique para ir à lua. te-

.

O Congresso NacioJal
reiniciou seus trabalhos

RIO, 21 (V. Ao) - Sob a. membros da Câmara dos De

presidência do senador 111-1 putados. A sessão, que não te

freçl.o Nev�s, 1.0 secretario do revestiu de qualquer carnter

Senado, mstalaram-se

on-I
solene, durou apenas dois

tem, à tarde, no Pal{tcio ';'i- minutos, tempo bastante pR

radentes, os trab�lhof; (Ia ra a leitura do .ato de eon··

quarta �essão legislati":l ex- vocação, Foi aberta às 14.40
traordinária da segunda le- horas e encerrada as 14.42
gislatura do Congresso Na- horas. Hoje, as duas caim:; elo

donal, convocada por inicm- Congresso Nacional inicÍ[l,rão
tiva de mais de um terço dos iS0lada�ente suas 2tivid&de:-,

organizando cada qual a

pauta dos respectivos traba
lhos para as sessões subse

.
quentes.
.:r,:;;. •

O RISO DA CIDADE···

o capitão morre com seu navio
Assim o cumprimento integral do
dever dos marinheiros ESTRANHOS SULCOS NA LUA

I que
com o navio, na madru-

TOBERMORY, Escócia, 21 gado. de ante-ontem, em ni", de 1337 tonelada;:;, qu�

(U, P.) - O capitào de um frente da costa oriental es- Se' 'ch\)cou contra Ul'l� reci·

cargueiro sueco, que f;tf:lVa a cocesa. A carga de aço âful1- fes, durant� uma �ormenta

afundar condüziu �ua tripu- dou com o navio. A eatgr" Foram salvos os 21 tripulan

lação para os bote,] f:alva-vi- fora recebida em.Liverpool '=
I tes do barco. O capitii.o era

das e depois, sózinh:) :la r,'n- se destinava' à Suécia. O na- 1 Ivan Dahn, de 57 itnos dê

te do comai1do, se foi a pi- via
I sinistrados era o "Hispà- I idade.

Passando em revista as edições deste diário, nos últi

mos' mêses, e procurando lembrar-nos do que ouviramo"s,
nos comícios da recente campanha política, não encon

tramos nada que justificasse um artigo, há dias publicado,
de defesa do Banco Inco.

E' que, nas referências escritas e· fa'1.adas, foi sempre
'ressalvado que ninguem critic:;tva o Inco na sua função de

'banco, de estabelecimento de crédito, O que serviu para

objeto de censuras foi a indébita intromissão desse insti·

tuto na política, em ·frontal agressão às finalidades estatu

tárias. Negar que o Inco, nestes últimos anos, assumiu po

sicão político-partidária é negar. "o sol de to(los os dias e

o 'orvalho de iodas as manhãs". d fato de llessedistas
trallsaeional'em com o Inco é a prova provada, pelo pró- .

lU'io escrevente arguida, de que o partidO oposicionista não

quer que as agências incoanas se convertam em filiais dos

,Uretórios ud�nistas e em sub ou suptlr prefeitui'as, como

V�n'l acontecendo em vários municípios,
Por sôbl'e isso esses clientes realizam negocios, pagan ..

-do juros,
Poucos nomes e alguns fatos evidenciam que os comen

tários a respeito tinh:l.m e têm inteira })rocedência. No

sul do Estado o chefe udenista, sr. Afonso Guizzo, é o ge

rente do Ineo em Araranguá, Tivemos ali, nos últimos plei�
tos, o célebre caso das promissórias, que veio atestar o uso

,

do Inco como poder (le coacção econômica. 'Além de geren

te incoano, o sr. Afonso Guizzo foi, de início, candidato· :'t

Assembléia e à Câmara Federal. Desistimlo ela segunda

rá de dispor de sistema 4e c

peração mufto exato para na

deI' buscllr o meihor lugar üe

pouso.

I
nau, o sr. Rercílio Deeke é o gerente e o l!refeito, além de:

I ele�er-se deputado federal. O próprio incoano gazeteiro
'arrolou-o como provável sucessor do pai, no Palácio agro-
nômico. Em Lages, o virtu:il chefe do udenismo municill�1
é o' sr. Agne"lo Arruda, gerente do Inco. Por varias dezenas,
Estado afora, foram candidatos a_vereador pela U. D. N, �
na Capital os srs. Callela e ji'iã:;�à - funcionários gradua·

candidatura, 'elegeu-se deputu(Ío estadual com' UÚ1:l vota- dos do Inco.

ção que o invejoso esêrevente queria para si. Ainda lio sul, Dir-se-á que todos esses nomes são de cidadãos que
outro g'erente illcoano e candidato à Assembléia foi o sr. ao se t-candidatarem, se valiam de uma faculdade legaJ.
MOlses Furtado. O diretor tnais e;videnciado do Inco ést� Mas, entãQ,' porque quando um incoano se dizia pesseclista,
no Palácio, como g'overnadol', Depois ,de empossado, .quai1- recebia de log'o as puas da direção do Inco?

do os depósitos do Estado já estavJm sentIo carreados, .na .

O ea"o do funcionário Garbelotto, de Curitibanos, é. típico.
.sua quase totalidade, pal'a, os cofres do Banco, ainda o di- O jovein incoano, academico de direito e pessedista, regis-'
rig'ia, cO,mo atestam balallc,e�es publicados em 1951, com a h'OlI-se como candidato do seu partido'à Câmara, Chama
sua assinatura. Acreditamos que. o advogado. do Inco, ba- ram-no à matriz, aineaçaJ:am-no até de demissão se não
charel em direito, saiba·que seu pai, na. ch,efia do executi- desistisse da canditllltura. Diante da reação de quem llsàva
vo, não podia n'io só. moralmente, mas legalmente, dirigir' ele uma prerrogativa constitucional, e via seus ·chefes can

um estabeleci.mento bane*rio, sobretudo :qllando êsse esta- dldatos, na mais incoana das incoerências; parece haverem

beleciniento tinha neg'ócios vultosos co� o Estado, Mais reduzido a pena pára uma transferência, a ser imposta ae

ainda:' o sr. Genésio de Mi;ãnda Lins> seu atual diretor mais votado dos vereadores curitibanenses.

presidente, foi càl1(lidato a slll)}ente ele senador, e, segundo Aí ficam algumas 3cmostras do Inco. Não do Inco ban
o lJrópl'io borra-pape)s da 'Gazeta, é um 'dos: prováv(!is can- co, mas do Ineo partido politico. Foi este e não aquele o

didatos ao govêrno do Estado.
.

". "qpe merece:u as críticas e as restrições justas, e proceden-
Em, Ibirama, o lll'efeito, ·sr. Max Merdola, é .. o gerente I·tes, da última, campanha. 'E' contra êsse incoudenismo, que:

do Banco, cuja sede estit ho�e on(le .�,ntem estava a Prefei-. fIller o domínio político do Estado, para fins econômicos,
tm'a. Em .Piratuba, h()l'r Adolfo, gerente e ,Chei.ote udenis- I que o lJOVO se rebela,' como se rebelou a 3 de outubro (leste
ta, ji pl'eteuncua Prefeitl1l'a'; sendo derrotadÍl. Ein Blume- I ano e se rebelel':Í em ig-ual' data dc 1955,

INCOATIVO !

UDENILDA - Fizeram tan

tos convites para a inaugu
ração do meu palácio e se

esqueceram do Gen6.;;1.:1.
Mas é com êle' que eu'

.vou!!!
.
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P R O D U T,O S

Antarctica
,

CERVEJAS - REGRIFERANTES
LICORES DUBAR

sempre à Disposição
DEPÔSITO FLORIANÓPOLIS

DA elA: ÁNiARCTICA PAULISTA
I I. B. B. C.

Rua Silva Jardim, '180':"Telefone, 3.800
PRAiNHA
E na Firma

SYLVIO ORLANDO DAMIANI s elA.
LTDA. ,

'Revendedores autorizados da
- A N T A R C T I, C A -

Rua São Jorge, 14-Esquina D. Joaquim
telefonc: 3.019 ,�

-----��........__, -------------
10 ESTADO

O ESTADO Navio-Motor «Carl' Hoepele)} � ...
.

R,,,,,"A�MJ��:.'::'l·�.. Con- V�g�:�Fl.o=P��-:�-g��RO. � fSmRI�nD
selhelro Mafra, n. 160 Tel; 3022

,Escalas intermediárias em Itajaí, Santos, São S.-
- Cx, Postal' 139. .�

'Diretor: RUBEN::; A. RAMOS'. bastião, Ilha Bela, Ubatuba, sendo nestes quatro últi- I
Gerente: DOMINGOS F. DE

mos, apenas para movimento de passageiros. I
As es'Calas em S. Sebastião, Ilha Bela, Ubatuba não I

,

pre;udic:,arão o horário de chegada no RIO (Ida.) I
ITINERARIO DO N/N, ".cARL HOEPCKE"

,.

ANDRADE & KOERICH
)-ransporte de cargas em geral entre Florian6poli$,

Curitiba e Sio Paulo
,
Com viagens diretas e permanentes

Matriz: - FLORIANO'POLIS
Rua Conselheiro Mafra, 135

Fone: 2534 - Caixa Postal, 435'
3.313 End. Telegr.: SANDRAD.E

I Agência - CURJTIBa
'

t��� \ .Avenida 7 de Setembro 3320/24
2.594 Fone: 847 (Li 11 ha Paralela)

,I End. Telegr.: SANTTDRA
Agência: - SAO PAULO

H�� Avenida do Estado 16 fl6/1678 Fone: 37-30-91
3.553 ELd. Télegr.; SANDRADE

-

2.3251 Agências n,o Rio de Janeiro e .,m Belo li)orizont.2.402
2.358 com tráf.g� mútuo até SiQ Pavio com a Emprisa
2.500

I
de Transport.. Mina. Gerais' SIA.)

2.021
I2.276 I

3.147 ;
3.321
3.449
2.694
3.371
3.659

aClIE
Agência
-- de

Publicidade
.... 'P_tal. It '

I'lerla.',..u.
'Bala.. CUU1U

.�
,

AQUINO
Reprelent'ante. :

Representações A. S. Lara.
Ltda.

'

Rua Senador Dantas, 40 - '5°
andar.

'

Tel.: 22-5924 - Rio de Janeiro.
Rua 15 de Novembro 228 5°

andar sala '512 - São Paulo.

Emprego,
Preeisa-se de moços de "

20 3ité 35 anos, solteiros, / INFORMAÇÕES
quites com o ��� I;·Ç� Mi.li-I UTEIS
tal', datilóg�ftt. J blT'g1'nasla- -0-.
n os

�

I O leitor encontrara, nesta, co-
• ,.- luna, informações que nececsíta •.
Ordenado de Cr$ 2.400,00. diàl'iamente e de imediato:

'

I
Carta de próprio punho pa- JORNAIS Telefone,

ra Caixa Postal 192 -- F'lo- O Estado 3.022
, A Gazeta ....•........... 2.656"

rianópolis, acompanhada de Diário da Tarde 3.579!
uma foto 3 x 4. -- I

A verda,de .. :: ,2.010;
Imprensa OfICIal 2.688

-V'E;N-D'E-S Lu....
HQSI'I,!,AIS I

.. .. I" Caridade: I '

, (Provedor) --: 2:314

(Portaria) 2.0361Vende-se um Grupo Es- Nerêu Ramos............ 3.831

'j
tofado e um Bureaux. ,Militar 3.157

São Sebostião (Casa de
,

Tratar na rua Dr. Victor Saúde)... . ... . . . .. . . .. 3.153

Konder 60. Maternidade Doutor Car-
los Corrêa '. . .. 3.121

CHAMADOS UR- c

GENTES
Corpo de Bombeiros ....

Serviço Luz (Reclama-
'

ções) .

Po1ícia (Sala Comissário
• Polícia (Gab. Delegado) ..
COMPANHIAS DE
TRANSPORTES
AÉREO

TAC .

Cruzeiro do Sul .

Panair .

Varig .

ORG'HIIS"D'O
Ló ide Aéreo .

A" A Real ,

'

.

E. _ �c���ir;vas ; ,.

EDITADO Lux .: .

p'O"
' Magestic ,:: .

" K • Metropol ..

, La Porta , .

1)(JllAL['t?I(J g(J4Jl{g I Cacique :.:

g ri v Á n ry"rTT.'() Central , .

t:: A,fi v IYt I C Estrela l. .

FLORIANOPOLlS_S."TA CATARINA Ideal ! .

�------------------. E�TREITO ,1DIsque : "f": ._ ,o�
----,----------

, �----------------�--------�------------------------------------..--�--�-
,

'

, I�' '

"

,

..

INDI�AOOR PR6F ISSIONAL IICF'Ora:nRcPI.s·rc.Rotl�dae�EAf.8rl,c8re:ll:al�':'tOa ,�:�;�;��5,��;;'�;:: I !!Vc��l0!. [�����:§�ro
DRA. WLADYSLAVA DR I LOBATO ',' DR. WALMOR ZOMER ,I

Q .u da Santa Casa do Rio de Janeiro
GALLETTI' I Mafra, NO 152 um quarto• .

_ GARCIA Casa do Rio de Janéiro . (Prof. W. Berardinelli). ,

com entrada independenteW. MUSSI FILHO - CLINICA MÉDICA Curso' de neurologia (Prof. � ADVOGADO -' I
Doencas do aparelho respiratório Diplomado pela Faculdade Na- CARDIOLOGIA Austregestlo).

'

Rua Vit,or Meireles, 60. para 2 moços com Café.•

TUBERCULOSE I cional de Medicina da Univer- .Contultôrto : Rua Vitor Mei- Ex interno do Hospital mater- FONE: 2.468
IRADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA I sidade do Brasil reles, 22 'I'el. 2675. nidade V. Amaral. - Florianópolil -

I DOS PULMõES Ex-interno P?r concurso da Ma- Horários: Segundas, Qu"rtas e Doenças do estômago' intesti- --------- ---- - _-,--

-'-ICirurgia do Torax I . termdade-Escola,.

I
Sexta feiras: nos' figado e vIas biliares; dos DR. JOSÉ MEDEIROS

Formado pela Faculdade Nacio- (Serviço do. Prof.. Octávio Ro- Das 1� às .18 horas. rins, útero e ovário's. VIEIRA-. MÉDICOS -

A nal de Medicina, 'I'ísíulogfsta e' .
drtgues LI.ma). Residência: Rua Felipe Sch- Dísturbros nervosos. '

CIRURGIA-CLíNIC
'l'Istocirurgfão do Hospital Ne- E,x-mterno �o Serviço de Círur-

m idt, 23 - 20 andar, apto 1 - Consultório'" Vitor Reireles Caixa
- ADVOGADO -

.

GERAL-PARTOS
.

1. rêu Ramos Igla do Hospltal I. A. P. E. T. C. Te l 3 002 '22. , Santa
Postal 150 - Itajaf

Serviço completo e especla 1- d R' d J'
, . ,

.
'

,
- Catarina.

S DE SENHO- Curso de especialização pela . o. 10 e, an�tro

l
' ,

----'-- Das 16 as li horas.zado das DOENÇA
âtod d S N T, Ex-Interne e Ex-aB8ia-1 MedICO do Hospital de DR NEWTON Residência: Bocaiuva 20.RAS, com modernos meto os e ,. . .

..
I

. Caridade'
diarnósticos e tratamento. ,.

tente de Cinurgf a do.Prof. Ugo
DOENÇAS DE SENHORÃS -

'

D'AVILA DR. ,MARIO WEN-SULPOSCOPIA - HISTERO -),' Gum�araes (RI'.'). ! PARTOS - OPERAÇõES., CIRURGIA GERAL
SALPINGOGRAFIA - METABO- Cons : Feline Schmidt, 38 -

C R J
-

P' rt 16' DHAUSEN,

F 3801" ons: .rcu a oao In o n, ,Doenças de Senhoras - Procto-
LISMO BASAL, one

\ h di' das 16,00 às 18,00 horlts ,'..Jogia - Eletricidade Médica ,CLíNICA MÉDICA DE ADULTOS
.. Radioterapia por ondas curtas- I Atende em ora marca a.: Pela n anhã atende dià: C lt' " R Vitor' M' E CRIANÇASEI' I

-

R' Ultra' Res : !tua São Jorge 8 Fone I I onsu OllO 'h, ua I or er-
.etrocoagu açao - aros

2395.
.

-

I ,rian�ente no Hospital de ,reles n. ,28 - Telefone: '33�7. Consultório - Rua João

Pin,
-

V!8leta e !�fra Vermel�o. I ' '_ Caridade. I Consultas: Das 15 horas em, to, 10 - Tel. M. 769.,Oonsultôrto : .R;u� 'I'rajano, n .. i, DR YLMAR CORR:alA Residência:

Idiante" 'I
Con'sultas: Das 4, as 6 hor; '.

l° and�� --,- EdlflC�? do MontepIo. t"
.

_ ',' i Rua: General Bittencoúrt n. Residência: Fone, 3.42,2 ,R,eSid,ência:,
Rua Esteves Jú-

• Horarlo: Das 9 as 12 huas -. CLrNICA MÉDICA 10l.' ,Rua: Blumenau. n. 71. , mor, 45.. Tel. 2.812. DR. JOSÉ' M. CARVALHO
Dr. MUSSI. ,CONSULTAS das 10 - 13,ho- Telefone: 2.692. ' DOENÇAS DO APARELHO DI- -----'---.-----
Das 15 às 18 horas - Dra. raso

. ! _

__, 'GESTIVÓ' _ ULCERAS Df) Es-I DR.' CARLOS F.
,MUSS!". Avenl'da

I Rua Tlradentc 9 - Fone 3415, MARIO DE LARMO

ITOMAGO
E DUODENO, ALER- ENGELSINGReslde!1cla: Trom-

C:ANTIÇ
-

O GIA-DERMATOLOGIA E CLI- ,.

'

.. .

powsky, 84. I' DR. JOSÉ TAVARES
.

A
NICA GER'AL

MedICO dos HospIt�I,s A:m.encanos
R CEMA MEDICI) " • e da Força Expedlclonana Bra- Rua Frei Çaneca 122

,

.
I A CLíNICA DE CRIANÇAs I DR HENRIQ'UE PRI'SCO sileira

I MOLE'STIAS NERVOSAS, E , ADULTOS • ", MÉPICO - OPERADOR -

DR. NEY PERRONE MEN'l'AIS - CLINICA GERAL -

Doenças Internas 1 PARAISO PARTEIRO
1 Do Serviço Nacional de Doen- CORAÇÃO - FIGADO - RINS, ,MÉDICO CIRURGIA EM GERAL'

MUND'
.

ças Mentais.
, . . . ,I - INTESTINOS I Operações _ Doenças de Se- A�ENDE A QUALQUER HORA

Formado pela Faculda�e �acl- I Chefe do AmbulatorlO de Hlgle,. Tratamento moderno da SIFILIS nhoÍ'as _ Clínica de Adultos. I DO �I:\ E DA NOITE De volta de sua viagem de estudos na Capital F.ede-naol de Medicina .Un�versldade ne Men�al .

I Consultório - Rua, Tiradentes, I Curso de Especialização no, Ç;onsultor�o: Rua Deodoro, es- -

do BraSIl PSIqUIatra do HospItal - 9.

I Hospital
dos, Servidores do Es- qUIna da Vldal Ramos. ral, avisa, a seus clientes e amigos que reassumiu sua

RIO DE JANEIRO Colônia Sant'An:'l I HORÁRIO: tado. _, Residênci.a: Coqueiros, Praia clinica de crianças.Aperfeiçoamente n�, "Casa de Convulsoterll;pla pelo. eletro- , As 13 às .16 horas. (Serviço do Prof. Mariano de ,de Itaguaçu Casa da Torre.
Saude São MIguel". c�oque e ,;ardlaz,?l. In�uhnoter,a� Te1.: çons. _ 3.415 _ Res. _ Andrade) ,

•

, ,I
-,

,

\
Cons. e .Res.: Padre MJguelinho, 12.

Prof. Fernando' PauIIno,. pIa. MalarlOterapla. PSlCoteraP.la. 2.276 -'Florianópolis. Consultas Pela manhã no DR. A,NTóNIO MONIZ Fpolis.
Interno por 3 ':'Inos. do SerVlço CONSULT�S: Terças e QUln-

,_

-

Hospital de Caridade," DE ARAGAO '
_

de CIrurgIa
�

"tas, da_:; ,15, as ,15, horas. Sabado ,DR. JULIO DOIN i À tarde das 1530 hs em dian-

FARMACIA DE PLANTA-OProf. Pedro de Moura ,(manha). .. '. VIEIRA te no consultório á Rua, Nunes
Estagio por 1 ano na "Mate r- : Rua Amta �arIbaldl, esqUIna 1 ....

Machado.' 17' Esquina de' Th:a- CIRURGIA TREUMATOLOGIA
nidade - Escola'! de General Blttenc'Ourt. I MÉDICO

dentes Tel2766' Ortopedia'
Prof. Otávio �o<lrigue,s Lima I RESIIDENCIA: Rua Bocaiúva, ; OEU'SVPIEDCOISALNISATRAIZ EEMGAROGLHANOTS'A Res'i,denci'a - rl\a_ Presidente Consúltório: João l'-into, 18.
Interno, por 2 _no do Pronto 139 Te .2901

. I'
' Coútinho 44."

"

Das' 15 às 17 diàrialllen'e.
, Socorro - .. - - TRATAMENTO E OPERAÇõES Menos aos Sábados

,
'*

I
DR. ARMANDO VALÊ- {Infra-Vermelho - Nebulização -I DR GUERREIRo DA Res: Bocaiuva 135.

'- x -
•

RIO DE ASSIS I � Ultra-Som 1', Fone: _: '2.714.
OPERAÇOES - , (TratameJlto de sinusite aem FONSECA

CLINICA DE ADULTo:J Dos Serviços de Clínica Infantil, operação) I Ch f d
.'

d Ot", DOENÇAS DE SENHORAS da Assistência Municipal e HOII- Anglo-retinoscopia _ .Receita de
e e o servIço II, orlno

ICONSULTAS: No Hospital de pital de Cari4ade � OClllos - Moderno equipamento do Hospital de f'polis. DR. VIPAL
Caridade, diariamente das 8 ,às CLINICA MÉDICA DE CRIAN-, de Oto-Rinolaringologia (único I A clinica está montada com os , CLíNIC,A DE CRIANÇAS
10. '

I ÇAS E ADUJ;.TOS I no Estado) ,

'

mais modernos-' Aparelhos para Consultório: - Felipe Schmidt,
N. consultório, à Rua João

I
- .Alergia - Horário das 9 às 12 horas e Tratamento das doenças da Es- 38.

Pinto nr. 16 (lo andar) Consultório: Rua Nunes

Ma-Idas
16 às 18 horas: ])ecialidade. CONSULTAS -Das 4 as 6

Diaria,mente das 10 às 12 e das chado, 7 - Consultas das, 15 às Consultório: - Rua Vitor Mei-' Consultório, - Visconde de ho,ras.
H às 16 horas. 11S haras '

1 reles 22 - Fone 2675. Ouro Preto2' Residência: Tenente Silveira,
RESIDENCIA: - Rua Duarte Re�,dência: Rua Marechal Gui- Res. - Rua São Jorge 20 - I Residência � Felipe S�hmidt 130
Shutel, 129 - Florianópolis. lherme, 5 - Fone:' 3783 I rFone 2421 113, Tel. 2365 FONE - 3.161).

.
.

\ ..
ASSINATURAS
Na Capital,Viagens, DI RE lA �

flORIANÓPOllS, "- ftlO 'Ás, 3a<,
FPOLlS.-S. PAULO-RIO "". 4,,�,
PPOLlS.!. CURITIBIí-RIO AOS SABS,

SERViÇOS 'A�RE()S'
CRU4ElRQ� ,O,G},,'SV

, ,

.

- '.
'"

. '

Ano Cr$ 170,00-
Semestre Cr$ 90,00

No Interior
Ano ...•.. Cr$ 200,00
Semestre ., _Cr$1l0,00
Anúncio mediante contrâto.
Os o r.íg inais, mesmo não pu

b licados, não serão devq.lvidos.
A aí reção não se responsabiliza

pelos conceitos emitidos nos ar

tigos assinados.

e

DR. ANTóNIO DIB
MUSSI'

,j
I
I

IDA VOLTA.

,

I,

I
I

I
------------�----------------._-------------

Ita3ai
-

/ 7/12
19/12

Rio
12/12
24/12

Santos
13/12
�5/1t

Fpolis
5/12
17/12

",'

Raios X
Aparelhagem moderna e completa para Qualquer exame

radiológico.
'

Radio,rana& e radioscoplas.
Pulmões e coração (terax),
Estomago - intestinos e figado (colecistorrafia).
Rins e bexiga (Pieloguafia). •

Utero .e anexos: Histero-salpingografia com insufla
ção, das trompas para diagnóstico da esterilidade.

Radio:rafias de ossos em geral.'
l\f.edidas exacas dos diametros da bacia para orienta

;ção do parto (Rádle-pelvlmetrta) ,

Dlàríamente na Maternidade Dr. Carlos Corrêa.

'��I
'O Centro de Irradiação
Mental "Amor e Luz" realiza
sessões Esotéricas, todas as se

gundas feiras,' às 20,30' à rua

Conselheiro Mafra, 33 -� 2°
;andar. "�
i. ENTRADA FRANCA )

EXPRESSO FLORIANÓPOLIS

Dr. Vidal Dutra Filho
, .

ESPECIALISTA EM DOENÇA DE CRIANÇAS
REASSUMIU SUA CLíNICA

'

Cousultórío: Felipe Schmidt, 38 das 3% às 5 horas
Fone 3165.

Casa de

I madeira
Vende-se uma, sómente à

vista, localizada à rua Dr.

Carlos Corrêa, edificada nu

ma área de terra de 600 m2.

Toda pintada a óleo 'interna
e externamente. Com os se

guintes compartimentos 1

sala de visita, 1 sala de Jan

tar, 2 'quartos, I 'cozinha, W.

C., Chuveiro, Tem Luz, A
gua e' Esgoto. Preço 60. mil
Cruzeiros.
Tratar com A.J." Dias,

Rua Pedro Ivo,' 1 (Sapata
ria) Florianópolis.

DR. ACHI�LES
BALSINJ

,

' Advogado IRua Padre Rom�,43

REIS
ADVOGADO

Vende-se
Uma Casa de alvenaría,

construcão nova, á rua Ne
reu Ra�os. Pequena entra
da' e o saldo a combinar.
Tratar no Edificio São

Jorge Sala 4 -- Fone
2192.

--_._------------'

Dr. Jontor4Úfonin Batí,\�ta

-----

18 8ábaqo (tarde) � Farmácia Noturna - Rua
Trajano ,

,

19 Domingo -- Farmácia Noturna - Rua Trajano
25 Natal _. Fármácia Esperança - Rua Conselhei-

ro Mafra
'

26 Domingo - Farmácia Moderna -;Rua João
Pinto

�
-

�

o serviço noturno será efetuado pelas farmácias
8to. Antônio e Noturna, situadas às ruas Felipe Schmi
dt n. 43 e Trajano.

A presente tabela não poderá ser- alterada sem" pré
via autorização dêste D�partamento.

,',

,Lavando com, ·Sabão'

\?irgem E:specialid�de
da Cla. WITZIL -INDOSTIIIL-Jolovllle., (lIarca' r8liltrada'
,'... ecoDomiza,.set jempo e dinheiro

)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



L O J A S
Elelro-Técnica

(A ORGANIZA(ÃO ORGULHO DE
SANTA' "CATARINA)-

Apresentam as exmas. sres Donas de
Casa: a marevilhoss

,
E L G I. N PELO MENOR PREÇO

(A MAQUINA DE COSTURA DE .FAMA HEVENDEDOR AÚtOHIZADO:

.

MU�\IDIA' L) ,SYLVIO ORLANDO DliMIA.NI & elA. LTDll
I'� Fornecemos graUs os canudinhos

Pelos serviços prestados ao seu lar e �_.:_:_�___:___ _

pela valorização sempre constante, I
ELGIN paga-se a si mesma.

. DISTRIBUIÇAO EXCLUSIVA DE
ELETRO�JÉCNICA INOOSTRIA E

COMERCIO 'S. A.
Rua Tfe. Silveira 24 e 28- - End. Tel.

ELETROTÉCNICA
Caixa Pos·is! 193 - Telefone 1�793
Florianópolis .- Santa Catarina

/ AVENTURAS 00

�-:;:
. __ � __ ._ . � - �--- � --- ....or-"""'".,_-_:

.

'Procedeu a entrega dos diplomas o saudoso Coronel
Antonio Pereira da Silva e Oliveira, então Governador' do
Estado, o qual compareceu ao ato acompanhada de" sua

casa civil e militar. Representou o então deputado ,federa!
Adolfo KOI;�der, paraninfo do farmacêutico Ildefonso Ju- Acaba de completàr com

venal, o saudoso Desembargador Americo da'Silveira Nunes. grande brilhantismo� na Fa-
que tomou assento à mesa que presidiu a cerimônia.

.

culdade de Filosofia da'
.

A tl.1ri�al de farmacêuticos era composta pelos seguin· da Pontificia Universidade
tes prof�ssión�is: Barbanabé Vieira Dutra, Frederico Koe1· Catolica do Rio Grande do
Bng Sobi'inbfr, Iúrges Húóbe, já falecídos e Ildefonso. Juve· Sul; o curso ,de. baiharel
l�;>.I, João' di :,Bemardi e José Augusto de �arias. tendo colado gráu ho dia 19

Os engenheÍl'os geografos eram,:, Alvaro, TaV:lfNl 'd" do mes em' curso, a senhori
Cunha Melo, João BaUsta Nativídaâe, (.fale�ldo), JOl'i:>;(- ta Professora Emiliana Si-
Callois, José Nlcola.p Dom e Nicolau Peressoni. mas, dileta sobrinha do se-

,xxx .,
nhor professor ,Maneio da

Comemorando o gl';tt6" acontecimento, of fmTt1uGêuticos Costa;.
'

,
, "\'"

José Augusto I<'aria, Joàó ,di Bernàrdi e Ildefonso Juvenal" 'Á nossa 'distinguid;' cori�
retUlira-me, ante-ontem, em um àlmoço de confratérnisaçã� te_rrânea" pelo seu vàlor in�
no Bar e Churrascaria "Horisonte", do sut-distrito.do 'Estrei- telectllal' e, pelas sii'às '1'�0ri'�
to, tendo sido convidados ele honra, t) Ex,mo: Sr, Dpsfúnb:tr- quistàs l1aqlif\le cui·�'b �';�Ip'ê�
gadOl' José da Hocha Ferreiras Bastos, flue 11(Lquele tempo, rior, os parabens ;,.dé�'O"�ES
era fiscal elo Governo do Estado:junto 'ao'Ínstitúto e Pro- TADO", com os votlilS de
fessor Henrique Bruggemunn, uniCo lente elo Instituto, exis- l!ma vipa: çompl,eta de pro,.' ,: , ......... ...oj,

tente em a nos�a Car:lital'. J'
"

,
" , "�O,

' , e"
1"

• J{ressos. '
.� .:,.

,"O ESTADO" ,j�:::i�b�,Sde
;

. NO 'LAR E ,NA SOt:IEDADEIIRE��VENESC��E�i�6'DAPELE PELOS EXTRATOS
doso, funcionário da Assem- E:MBRIONARIOS '

bléia Legislativa, .e de, sua Ha uns 'anos atrás os hor-
exma. espôsa d� Claudina monios e as vitaminas cons
Cardoso. tituiam as ultimas novida-

_ sr. Cap. Romeu De- - sr. Artur Souza e Sil- des para o remoçamento do
layte, da Reserva da Polícia va, funcionário da Faculda- rosto. Para essa finalidade
Militai' Ido Estado e que de de Direito deste .Estado eram incorporados aos cre

prestou relevantes serviços, e pessoa muito relacionada mes, leites, mascaras e ou
não só à/CoriJoração e ao nesta Capital, pelas suas tros prepúados' de beleza.
Estado, sempre com eleva-: elevadas qualidades ao lado Hoje em dia os extratos em

do espirito de sacrificio, l d� um espirito sempre jo- brionarios estão tomando o

corno à Nação com o seu pa- via.Le aten cioso ; , legar dos produtos hormo
triotismo sádio;' "

'1-
S11ra. Ilza 'I'erezinha Bor- nais e vitaminícos, e a

'_ Srta. �unice,-diléta filha ges, el!\losa do ar. Walcir maior parte dos preparados
do S1·. Nestor de Deus CUl:- Borges de consmetica possuem na

Sua composição ou o embri
ão' de pinto ou o embrião de
trigo.

.

O embrião de pinto, na o

pinião de seus defensores,
exerce uma ação geral e 10-

'Anselmo Pereira Vieira, Viúva Aldalgida Filho, cal sobre o organismo, quer
e Sra. participam aos pa-' Nascimento, participa aos' trazendo elementos nutri

rentes e pessoas amigas o 'parentes e pessoas amigas o I tiv�s ás celulas como, ainda,
contrato de casamento de \ contrato de casamento de! estimulando a sua atividade

sua filha Marta com, o Sr. i seu filho Walmir com a
I hormonal. O máxímq, de re

Walmir Ramos Nascimento. I Sta. Marta Pereira Viana. sultado seria obtido retiran-I
, do-_se o em�rião dos ovos I

apos um período, . de nove'
dias de incubacão· IA aplicação 'póde ser in
terna (por ingestão) quando I

se deseja uma ação rejuve-
,

'--

.

nesceelora sôbre tôdo o orga-
nismo, ou então, externa
(em .mistura com cremes, lo
ções, etc.), visando-se um e-

f: com satisfação que registramos ri fundação, em feito direto sobre" a pele
data de 12.de novembro últ .mo, do Gremio Bancasa. f: Nessa ultima hipose o em

esta nova sociedade compoR,a de funcionários do Ban- brião é reduzido ao estado

co Agrícola, ora em trnusforrnação em Banco Catartuén- liquido e guardado em am

se S.A., e tem finalidade l'cd'eativa. polas que são aplicadas, na
Sua primeira Dtretori.r é formada por elementos ocasião desejada. '

moços e ativos, tcndo a test.i, como Presidente de Honra O embrião de trigo atua

e principal apôío, a f igura jovem e dinâmica do Sftr.· de um modo semelhante ao

Manoel Fiuza Lima, DD. Diretor Presidente do' Banco de pinto, do qual muito se

Agrieola, Agradecendo a dü;Linção da comunicação, apro- aproximam as qualidades
veitamos a oportunidade pr.ra desejar ao novo Gremio de suas substancias tidas

os maiores êxitos e um futu.:o Brilhante. como' rejuvenescendoras. ,O
seu emprego faz-se ou mis-

________;___...._,
I
turado aos proprios alimen-,
tos de uso diário ou, então,
incorporado ás diversas pre
parações de beleza. Nesse

Na Escola Prática de A- pl'epal'a(;�tO prévia capaz de ultimo caso emprega-se o

gricultura Dr. Fernando! garantir a sua eficiência. oleo de embrião de trigo.
Costa, 'em Pirassunu�ga,' Os alunos serão recrutad-os, Conforme o orgão de onde

Estado de São Paulo, será de preferência, entre profis- foram retirados, seriam par

realizado, de 9 de janeiro a sionais de nível superior ticularmente indicados para

5 de março do ano entrante - médicos; agrônomos, mé- 'fortificar os tecidos e, acon

o VIII curso De TREINA- dicos-veterinários, assisten- selhados, assim, para o re

MENTO DE EDUCADORES tes SOClalS, enfermeiros, moçaménto do rosto e dos

DE BASE, promovido pelo professores. - que tiverem seios.

Departamento Nacional de inclinação para as ativida- QU,ais as vantagens' dos

Educação através da Cam- êles rurícolas.
.

preparados embrionartos ?

panha de'Educação Rural. r Os interessados poderão, A resposta pode ser acha-

o objetivo do curso é a desde já, dirigir-se ao Setor da no numero sempre cres

formação de técnicos para de Treinamento da Campa- cente de produtos de tal na

as' diversas atividades da

I
n ha, que funciona 'no 140• tureza .que aparece, todos os

Campanha. andar do Ministério da Edu- dias e cujo "multiplicidade
A nattreza específica do cação e Cultura e que está poreja uma forte ,suspeita

trabalho exige, dos funcio- i habilitado a: prestar os es- de ineficacia. Os que dizem

nários dêle encarregados,
I clarecimentos necessár-ios. ter tido algum resultado
,

COJll o uso de produtos em-

brionarios, sejam de pinto
.rigo, .ou extratos de tecid�
-onjuntivo doe mamíferos
jovens constituem uma mi
ioria insignificante em fa
�e dos que empregaram es-

A 20 de Dezembro do ano' de 1924, em brilhante soleni- ses mesmos .metodos e não'
•.

dade no Palácio .ela Assei11bléia, Legislativa do Estado, cujo. tiveram o mentfr beneficio.

àto contou com o com';,arecimento 'do mundo oficial, ex- Quem sabe se não se trata

mas. famílias e eler!; illatos' de tQdas as classes sociais, e foi 'mesmo, de uma simples
p.brilhantado pelr. ,-.a.da musical ela Policia Milit::tl', cola- questão de sugestão?
ram gráu os farmacêuticos e engenheiros geografos ,for- Nota: Os nossos leitores

lnaelos pelo extmto Instituto Politecnico ele Florianópolis. poderão solicitar qualquer
A ceÍ'imônia realizou-'se á noite, achando-se o .$alão todo conselho sobre o tratamen

ornamentado' e pTofusamente iluminado. to da pele e cabelos ao me-

Presidiu a cerimônia o Dr. Aqlü1es Gal,lotti, Diretor de dico especialista Dr. Pires,
Instituto e hoje general médico do Exército. ,Foram para- á Rua Mexico, 31 - Rio de
ninfos: da turma de Farmacêutico o Dr. Fraridfsco Lobato .Janeiro, bastando enviar o

profes�or de Higiene é da de Engenheiros geOgr1lfos, o Al- 'presértte artigo deste jornal
mirante Portilho Bastos e oradores o farmacêutico Ildefon· e o endereço completo para
so Juvenal e o engenhiero geografo Alvaro Tavares da :1 resposta.
c'unha Melo. -----------

Srla. Professora
ImlllaDa limas

ANIVERSMUOS

FAZEM ANQS, HOJE:

"\,

Participação

Marta e Walmir
Confirmam

Fpolis B/12/5Ll.

Grêmio Bancasa

Curso de Treinamento

FORMATURA

PREfEITURA MUNICIPAL DE
FlORIANO'POllS

Cem 'a Biblía na Mão
PORTARIA N. 29

O Prefeito Municipal de Florianópolis no uso

de suas atrib-uições, e tendo em vista o contido no

processç n, 3. l123/54.
.

. .

DETERMINA

Á Contadoria Municipal que inscreva em Dívida
Flutuante, para oportuna liquidação, em nome do snr,
Luiz Gonzaga de Melo, a quantia de Cr$ 1.963,50 relati
vamente á diferença de proventos aque fez júz, no perío
do de 10. de Julho de lD51 a 31 de Dezembro de 1958, nos
termos do decreto s/n desta data, como servidor munici
pal aposentado, desde que uma parte já foi inscrita, de
conformidade com o disposto no decreto s /nv. de 21 de
Setembro de 1953.

Registre-se, dê-se ciência e cumpra-se.

Prefeitul'U\Munie1pal de Florianópolis, em 1(3 de De
zembro de 1954.

(as.) Antônio de Pádua Pereir�, Prefeito em exercício.

(as.) Manuel Ferreira de Melo, Secretário Geral.

_'(o)_

PO'RTAfUA N. 30

O Prefeito Municipal de Plortanópolls, no uso

'd� suas atribuições, e tendo em vista o contido no

proc;esso N. 3.177/50.
)

DETERMINA.

QUARTA-FEIRA, 22 DE DEZEMBRO
Não havia lugar para êles na hospedarta,' (Lucas

2:7). Ler Lucas 2:1-7.
CESAR AUGUSTO havia baixado um decreto para

que todos se alistassem na terra de seu nascimento. Co
mo não deveria' estar super-lotada 'a' hospedaria de Belém
naquele primeiro Natal!

As Escrituras não dizem que o hospedeiro recusou

se a receber José e Maria em sua estalagem. O fato qjue
registra, 'com simplicidade, é êate r "Não havia lugar."

Muitos daqueles que não admitem Cristo em suas

vidas nada têm contra Êle., Simplesmente alegam que não
."tem tempo."

'

Quando Jesus iniciou seu ministério, era procurado
com insistência para visitar as casas e lugares onde ha
via doenças e morte. Quanto estôrço era empregado pa
ra localizá-lo e para fazê-lo chegar até onde estavam os

necessitados!
Ignoramos ás vêzes o nosso estado de indiferença es

piritual até que uma tragédia, nos bata ás portas. Então,
em desespêro, fazemos lugar para Deus e achamos tem
po para buscá-lo.

Quão melhor é darmos o lugar que, de direito, lhe
pertence em nossas vidas e estarmos diária e continua
.nente em comunhão COm Êle.

,

,
ORACÃO

Nosso Pai,' fÍ'eqüentemente pode-se' dizer de nós que
não temos em nossos corações para ti e não tomamos tem
po para prestar-te a honra que te é 'devida. Perdoa-nos
êstes cruéis pecados. Concede-nos a mente que houve em

Cristo. Pedimos-te isto em seu bendito nome. Amém.

PENSAMENTO PARA O DIA
.... "Onde almas humildes o recebem o ,bondoso
entra e alí faz habitação."

Cristo. .

Á contadoria Municipal que inscreva em Dívida Flu
.uun te, para oportuna liquidação, em nome do snr. João
Bruno, à quantia de Cr$ 4.252,90, relativamente á dife
.ença de proventos 'a que fez jús no periódo de'5'de Fe
verniro a :H de Dezembro de 1953, como cervidor aposen
tado, nos têrmos do decreto s/N0.desta data.

I

.

Registre-se, dê-se Ciência. e cumpra-se

Prefeitura Municipal de Florianópolis, em lG de De
zembro de 1954.

(as.) Antônio de Pádua Pereira, Prefeito em exercicio.

(as.) Manuel Ferreira de Melo, Secretário Geral. -

Restaurante
.

Napoli
RUA Marechal Deodoro 50;
Em Lages, no sul elo Brasil. o melhor!

Desc9,nto especial para os senhores viajantes.
.,_·e

["""",

l....'ii"

JUUA GOODWIN (OI\'LAIIOMA)

Coquein s Praia' Clube
Conselho Deliberativo

CONVOCAÇÃO
De ordem do sr. Presidente deste Conselho, convoco

,os RI·S., Conselheiros para uma reunião extraordinária em

sua séde- social, na próxima quinta-feita dia ,23 do cor

rente, às 19 horas, para o fim cxclusi'vo de se tomar co

nhecimento' e deI íberar sobre uma. proposta de fusão' do
Clube Doze de Agosto com o C.P.C.

Florianópolis, 17 de Dezembro de 1954
Raulino Horn Ferro

Secretário

-"

Guaraná Caçula
DA

ANTARTICA
'\

\ fUN ti .., /
,

Melhor 3019 Refrlgeru!lle

t . agradecimento e Míssa
ARNALDO BONATELLI - filha, irmãos - 'cun'ha

d?s e cunhadas profundamen te sensibilizados pelo fale
cImento de sua esposa - mãe, irmã e cunhada ocorrido

,
no di:1 17 de dezembro do corrente ano'

I "

I ORGGA' FREITAS BONATELLI

I vêm de publi�o agradecer todas as pessoas. que durante
a sua enfermidade Prestaram seus valiosos auxilios, tor
nando extensivos esses agradecimentos aos Srs. Drs. Zul-
mar Lins, Otto Entres, ;R�v. P. Evaristo e muito especial
mente a, Exma. Snra. Pfl. Lucilia Melchiades de Souza e

aproveitam a oportunidade para' convidar a todas ,as

pessoas amigas para assistirem a missa .'q�le por 'sua al

ma: mandam rezar, sexta-feira' 24 do corrent�, ás 7 e

mela horas, na Igreja de São' L\lÍz. I

ZE-MUTR,ETA· .. "

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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\ '

NOTICI,AS' DE JOINV"lllE �o que soubemos, a com- PELO ESPORTE DA VELA CINE SAO JOSE'
, "petição foi adiada para Dizem que .. '

As 3 - 8 Hs

VITóRIA DO CAXIAs Só.:. Ivo; Joel, Gunga-Din e Hop- princípios de janeiro. . .. Foi ampliada a floti- Louis' Jouvet -'Daniel

BRE O AMÉRICA POR 3 pe; Euzébio, Didi, Juarez, NATAÇÃO - Com a che- Ilha de sharpies do '''Velei- Gelin - DanyRohin em:

X 2 - CONSIDERADO, Cleuson e Vi. ga.da do verão e conclusão ros", com a aquisição de "ROMANCE PROIBIDO"

CAMPEÃO DE 1954 Q CA- América: Simões, Mazico da piscina do Tênis Clube mais um barco da referida No Programa:
XIAS e Oscar; Uruguaio, Cocada Bôa Vista começou.o funcio- classe. O barco em referên- Noticiado Guaíba Nac.

di' 'd
.

d d d Preços : 10,00 _;_ 5,00
J. '11 �D

'

e Ibraim; Gaivota, Alceu, namento a mesma, pe o era, e e 'Proprle a e o
OlUVl e, o correspon- I Z b E'

. b B I D b
' Irnp. até 18 anos.

I t H]' Milt P
,

)
a ot, ucl ides e Isidoro. que, se espera;' em reve u - og e repe era o nome

uen e e 10 1 on ereira
Muita bôa foi a arbitra- tenha a natação seu lugar de "PINGUIM". (Espera-

- Novamente voltou a ven-
-

h'gem do "referee" Wilson no cenário desportivo da mos que. o barco, ven a a
cer o Caxias F. C.' no gran- . " ti

,

tas r
-

Silva do quadro de árbitros "T'erra dos Príncipes . par icrpar de rega as e nao
dioso e sensacional "clás- ,�

da Liga Blumenauense de TÊNIS DE MESA -:- Na condução coletiva para as
sico da rivalidade", realiza- Futebol. tarde de sábado foi inicia- praias)
do dia 12 no seu estádio, an- I 10 C t d TA ;('+H1-

Na preliminar disputada c o o ,ampeona o e e-
te numerosa assistência que O Centre os aspirantes dos nis de Mesa da Liga Atléti- . .. lube Doze de

I Fi-
�êz passar pelas bilheterias

mesmos. clubes também saiu ca Norte-Catarinense, tendo Agôsto e o Coqueiros Praiape o
.1 bela sôma de 33:980 cru- CI b

.

vencedor o Caxias pela con- por local a sede dá A.A. u e, serão brévemente
zeiros.

tagem de 3 x O, sendo que o
I

Banco do Bra.sil. duas almas num só corpo.
Pelo significativo escore (V

'

P
,

3'
' '" "onze" de Juvenis pela ma- O jogo inaugural entre' as eremos se agora o rala

.le x 2, caiu o América F.
h- t bé

,. loes d C A O
,. Cl b b a

.

t
-

� I di'
n a am em se vítoríara, na equrpes o . . perarro e u e, so nov orren açao,

'_" utan o va orosamente i '

d'
. o E C "d'S I f'

.

P' Cl b Imp té 10,

, . disputa o certame promo- J, " ruzelro o u 01 . sej a o rala u e para a . a e anos.

:;on: o seu' :r�dJClOnal, e" vido pela ACEJ, por 2 x O, vencido por esta. finalidade que foi funda-
.

'lladlOrdadvdersa�'ro, dPOtl' fltm, ,iniciado, pois, um dia real- do) li...jiiy-iiliii-.W.iií.,-..··i......·,IIH
....W-.....l,'e en o, epol�

. e an os
-nente caxiense! ,.,:

+:·H· .•
.

'MJ ii'"� ,..._, ,.nos em, que vinha retendo'
xxx \ O" Pureza pediu a -, �

�� seu pah:imônio ,de gló- VITóRIA DO OPERÁRIO G(.�:HIllElAS "Papai Noel" que lhe pre- As 8 Hs' \
rras o cobiçado titulo de �

C A O' , .' S- L
" senteasse com uma velá no- Jane .Wyraan - Don 'I'ay-

.� -

d 'L' 'J' 'I
-., perario e ao UIZ

Campeao alga Oll1VI en- A C ti h teci d Dos diretores e associados va.· (Achamos que o pedido 101' - Charles Chaugton
; d F t b I

.

....... m am an ecipa o seu
se e u e o.

encontro pela disputa do dq glorfoso.Clube de Regatas do Pureza, deveria ter sido AINDA HÁ SOL EM Ml-
Conseguiu, a-ssim, o "al- , '

Ald L b f' it "S N 1") NRA VIDAJO turno do certame princi- o uz rece emos um aten- er o ao ogro oe
vi-rubro" passar incólume, _)al da L. J. F. para a tar- cioso cartão' de ]feliz Natal e ')h'H:' No Programa:

e Valério (paMa 10 presente certame, pelo .ie de sábado,
'

.' .. ) Próspero Ano Novo, Igual- ... O Iate Clube, com Noticias da Semana 5-1,x
.eu velho rival, dessarte t d b' h '49 N. Por razões ainda ignora- .men e en ereçou-nos cum- uma ela flotíl a de seis ac.

merecendo a posição honro-
las, o São Luiz antes do primentos o locutor despor- Lightnings devidamente e- Censura Até 14 Anos .

sa que ostenta de campeão
.n icio do prélio, 'que foi dis- ti,vo, da �ádiO An�ta Ga�:ll)al- quipados, só inscreveu na

invicto dos turnos-iniciais
iutado então em caráter ,dI, Alcebíades Joao de. :-,OUS2. 'regata do dia 12 p. passado,

do Fi- 2 vencedor do terceiro tur- rmistoso, fêz a entrega de' (Sousa Junior), dois, tendo sómente um ter-
:10, ainda faltando o der- Agradecendo tais p:('l1tHe, minado a 'prova. (Não sabe-

, \ )on tos. '-
de iodos os tempos no Estado? radeiro prélio do mesmo que zas, retribuímos os eumprí- mos o que .atríbuír o não

\ . O encontro realizado, as-
lerá disputado domingo vin-

rim apresentou a .vitÓria !do mentes, augurando-lhes um comparecimento dos ue·
.louro com o Operário e, cu- J

'-',
I

'" Natal Feliz e um 1955 ll'p}e-' mais)
jo l'esultado, ao que apu-

peral'lO pe o escore ml?l- to' de aventuras,' ';:'f.'*

:amos, einb'ora suceda nega� .no. I. I '( Ainda é recordado a

;jvo ao Caxias, não lhe im-
CERTAME DE JUVE�I� í ·ati·t�l·de do Presidente do

yedirá de já ser consideradO'
- O mesmo teve prossegul- 1" ., , I I t u.o.Lh VJ..> j "

, nento, na manhã de cíomin- V"'-ENDE SE
Conselho Regional de Des-

:;ampeão de 1954 da L. J. F.
�o, com mais dois, cotejos

'

'.'
", � '-o >l portos, não ter tido a genti-

O sempre atraente e sen- 'I d dcealizados no estádio -do Ca- :. 'r ",... ,eza e man ar ao menos

;acional "clássico da riva-
C., sendó, que no

,Negocio de ocasião um representante à regata
idade" tornou a ser um es-

xias F� Res{dencia sita na Rua d d' 'd I�l'imel'ro o 'Sa-o LUI'z A C o Ia 12, patroclUa a pe Japetáculo' repleto de emoções e' <, '.'

M:;tjor Costa (Vila. Celso F.V.M.S.C. e em homena-
,'enceu por 5 x 3 o Anita ".. '.' ,

para as dúas ardorosas �'tor- Veiga) com' três quartos, gem aquele Conselho. (Lem-
t

Gal'ibaldi F. C. e no segun-·
.

R - San os Futebol Clube, r.
' cidas" pelas controversias sala de jantar, copa, co- '))r<11110S ao J?residente do

P _ Se lhe fosse dndo formar o',selecionado'" da, cidade, I d t d d b .lo, como já. foi aludido, o .

, • c o an amen o a gran e a- zinha, quarto de banho e Conselho Regional de Des-
como o fa,ria?

.'

Ih
Caxias F. C, abateu o Amé-

-

ta a. ,

F C 2
dois varàndões, e' mi!-is lote portos ,que, não é só Fute,-

I') T t' E D d A 'b I V I" J
. !'lca '. ,pOl' X O;. ' •.

"'_ - a u, rasmo.e U;l a; ma, a eno e acy;,. Em i m p r e s s io na nte·· de terreno .anexo 10x10 m. boi que e' esporte, pOI'''-, o.

.

• ,.
. Com êsses resultados a I-'

.

Plácido, Betinho, Danyr, Giovani' e Jacó,
'

"rush", o Aniéri�a, i. que
<

Tratar Rua Uruguai nO V I
-

tA.

,
.

classificaça-o na tabela 'de remo e a e a sao quem em

R�E-G-A-T-A-·-.-C-'.O-,N-S-E-,·-l-H·--O
..

-R-E-G-I-O·N-A"'l-D'E'--
;tliás vinha' atüándo ,bem, ';;olo,qaçilo é a seguinte: 10

17" dado glórias ao esporte Ca-
,

" I Jepois de meia hOI,'a de jOgo., " . tal'l'nense),

" Caxias com 4 pontos perdi- '
,

DESDORTOS
.cc,," I

�qllilibrado, fêz aos 33 e 38
dos; 20 Cruzeiro do Sul com

'):.,.X-->:.

/ �J
. ,i ''I_

• ,ninutos, i�stantân�a qüe- Ô:,30,S'ã�'Luiz e A�ita Gari-

'V";' 'd'
'

.'" Foi fixado o mês de
bri,l do mutismo do "pla- ' - S t b d

"

d.
'

,. . 'baldi com 7 4P América çoin \,," ·en. e-s"
e em 1',0 o proxlmo ano,

Realizou-se domingo, la
I

'Desistiram por havaria card", assi�alando,2 x O, por;
lO: ' "_.

" l"" para a realização da regata
.12, na baia Sul, a regata de:1 JS barcos, "Taubaté", Pilo� irltermédi<� '; de üportunas e

. �ATLETISMO _:_ Deixou Vende-se um
"

barco tipo de Odeano Florianópolis -

longo percurso "classe

&-,
so, Pioneiro, bem co�o ,o felizes jogadas do �eu. 'cen� d l' d t' h tUo .. de Janeiro, não estaI;l-

bel'ta", em homenagem ao barco Ciclone que teve o cer" comandante � o' vetéra- e" ser rea Iza a a com,p(\ 1� Ding , com 4 metros' com-, . \ ..

Conselho Regional' de ,Des- mastro partido e ainda o Pi- (\0 Zaoot,
. ção' de atletismo marcada pl'imento por 1,80 boca do amda co�flrmado o d;I�.

,.
,

I' pela Liga Atlética Norte-Ca- equipado com motor popa! (Espe,ramos que Sta. Catar!,-
portos. ,

rata que naufragou, motivo ,Nfi!sses pOUCprl, JIlinutos;. ,:ari'nense, (LÀNC) púa sá� 'Scoth 'de 7,5 HP. TrataI' na na s.eJa representada pelo
A regata transcorreu num·· pelo qual, teve que abando- os "torcedores'" "caxienses

bado e domingo,' p'01' motivo' F�brica de Ladrilhos Santa Barco "ANITA")
ambiente de 'cordialidade, I

nar a prova o líJarco "Toró", viveram -penilexos e aJllgus�
,

***,

embora tenha sido disputa-
I
"fim de socorre-los; dando dados, para logo mais exul� de terem ,sido prejudicadas Efigenia --;:- Rua Matos Are- ".

da desde os_primeiros IPinu- 'assim Um 'belo exemplo de ;ar com a.rápida reação dos ,IS pistas do Estádio do 13° as - Estreito ou pelo Te1e-. . .. Barlav�nto deseJa.a
- I' B. C.' pelás fortes chuvas fone 3187', falar éom Rebe- ..

OUVi> o,s -veleJadores Catan-
tos após a partida, até a

I esportividade que. espera- ;eus preferidos, ppis, tam- 'd a" a
' : 10\' I nenses" Bôas Festas e que

chegada, pois as colocações mos seja imidata em fatu- ,oém, em poucos:mInutos, os
cm as n, vesper.

. o Ano de 1955, seja de .ven-
se modificavam a cada Iràs circunstâncias. Fói mui� "alvi-negros" elJ1 golpes. de

A"
, d"

.

t
'

tos favoraveis.
"bordada". Foi realmente to f�licitada a- guarlllçao :enacida·dEl.,'�stapeleceram a gra eemen O �·H

sensà,cional a prova, pois, do Toró, composta pelos 'igualdade no "marcad,or" �'.:
_

,

•

- .••. ,.:.
.

..-:., ....... "".... '..-'.... ,
. " Para o próximo ano

foi dado a saida' com 15 ílrrojàdos velejadores: Jor� )�ra 2 x2, nessa
.

pl'im�ll'a I
A UNIÃO B�NEFJCENTE DOS CHAUFEURS J:?E. além da coluna: Dize� AI'

.

barcos, isto é, 13 Shal'pies e g'e Barbato, 80nia Barbato e ['ase, com tentos, aos 41 e 44 3.ANTk ,CATARIN,A, AGRADECE AO E:XMO. SR. IRI-I que.,., haverá tambem.a.
. uga-se,2 Lightnings. Dev,ido ao Itamar ZiIl( (O CancioneIro :nin'utos, de Ibraim (contra) NEU BORNl;IAU,SEN, ALMIRANTE CARLOS DA SIL- Piada da Semana. Aguar--

1 ti AIS P O S QUE POS Aluga-se 4 apartamentos
fórte Nordeste, s6 cOl)segui:. da Vela, como é conhecido � Juarez. VE RA CARNl',IRO E DEM

.

E;iS 'A
.

-

dem "OI's ....
. ' p recem-construidos à' Rua

ram cruzar a linha de che- nas ródas- veleiras do Bra- Na segunda etapa 'o jog'o S'IBILITARAM A VINDA DO CORPO DO SAUDOSO ·)fHf
��

. Ânita Garibaldi ,83.
gada, 7 shal'pies e 1 light- sil).

.

I
se desenvolveu com, varian- CLE1\'IEr�,TE ROVERE. Ate' Sabado. Ver e tratar na mesma

ning. Na classe Ligtning, sa- te§ de domínio de'ações pa- A União Beneficente dos Chaufeurs de Santa Cata- BARLAVENTO Rua nO 80.

'

Venceu galhárdamente a g-rou-se mais uma vez ven,.. ra'ambos lados, até que, aos" l'ina, por sua Diretoria, cumpre o indeclinavel dever de
_

Se'nsacional regata a gual'- cedo!' o bareo' "Ublratã",' 36 minutos, o meia Didi, em gJ'�tidão, agradecendo, de público, ao Exmo.. 81'. Irineu.
nicão: Cabral Mello, Onofre com a, guarmçao formada I espetacular jpgada, desem- Bornhausen, DD. Governador do Estado a valiosa coope

e 'Barboza, secundada pela pelos velejadores: Érico, patou pára o Caxias e�t�õ;e- 1:��.ãO' prestada i mesma sociedade, possibiíitando a vinda

guarnição: Faria, D'Alascio Delson e Ernesto. �. Ilecendo a c'il'ra deflnitiva dó COl'PO do saudOs9 Clemente Rovere da Argentina ad o

e ,Arnaldo. ,Em, terceiro lu- . Felicitamos as guarnições' do cotejo, pois, o "placard" :I?orlo de Itajai,tfaz�ndo face á todas as despesas,.' e b�m'
gar chegou o barco "Bru- vencedoras e esperamos a não mais se modHicou ãté o �ssim a-o Almiránte .Carlos da Silveira Carneiro intJr
ma", pilotado por Luiz Oli- repetição do feito, �m futu- fi.nal, para gáudio da gr::_tn- v'indo junto ao .<\.dido' Naval na Argentina para a saida

veira e proeir,os: João Soa- \'as competições. de "torci�a" caxiense'ql}e dos restos mortais de Cle1'9�nte Rovere daquele pais, ao

res e Lauro José. Comple- BARLAVENTO assim poude dar justas ex- Cãpitão dos ROl'tos, ao Prefeito e á União Beneficente

tando, chegaram os barcos: pansão 'do seu enorme 'júbi- do Motoristas de Itajài e ao Prefe.ito Antonio de Pad�a
em 40 lugar "Du'nga" ,com: lo pela vitória sôbre o gran- Pereira, auxiliando' na vinda dos 'restos mortais' de Cie- : IRMÃOS GLAVAM, para ,desempenharem as funcões de
Pedro Soares e Joel, em 50 de rlval e pela conquista' do mente Rovere de Itajai 'até a capital, bem como a todos I _-

.

,

.

"Sudoeste" com Lilino, Vi- ALUGA SE tão ansiado títiilo" que des'- ::Jumúos compà.receram ás homenagens postumas
-

pi'es la_ nossps ag'entes, nos municipios de FL,ORIANÓPOLIS,"
i'iato e Nelson, em 6° lugar i ' -. de 1946 ,seu club'e deixou de das ao grande volante catarinense.

.

I"Gavião" com:' Batisttotti, I Um automovel "CITRO- conhecer!
. Florianópolis, 20 de Dezembro de 1954.

.
TIJUCAS, SÃO JOSÉ, BIGUAÇú, PALHOÇA, SANTO

Sebastião e- João José e em i EN" equipado. Ver e tratar Forro'aram assim as �qui- P�la. União Beneficente dos Chaufeurs de Santa Catarina I
' .

70 i'Fi.H�cãé
.

com: Luiz,! a Praça Getulio Vargas 19. pes degladiantes: .
_

.

I
Julio Cezarino dá Rosa �', AMARO E LAGUNA, neste Estado.

Aldo e Itamár Filho. I das 14 a� �� horas.
"

Caxh\'$: Pucci'lli;' Helio e ,
Presidente

�-

,'.'
..,
EMILIO' ROMANI & CIA. S. A .

COM A PALAVRA O CRACK
, '

11.-, LAURO

P - Outros esportes que pratica' além do futebol?

R' _:. Natação,
P - Melhor jogador da Capital?
R -.Cito dois:' Danyr (Fig'ueirense)

Ramos)., .

.

P - Melhor jogador do'Et>Úido?
R -: 'l;'eixeirinha, . : ,,' .

P !:.:.c. 'Mt1io1" jogador cntarínense do passado?
H. - Ivo Montenegro, 'que foi centro-avante

" .:!
..

P - Nome por extenso?

R -'Lauro Soncini
, P -,Data do nascimento?
R _:_ 1° de junho de 1930

P - Cidade onde nasceu?

R - Florianópolis,
P - Clube em que atuou pela primeira vez?

R - Associação Desportiva Colegial.
P - Clubes que defendeu em jogos de Campeonato!
R, - A, D, Colegial, Figueirense, Bocaiuva, Guarani,

Paula Ramos e'Atlético, Só não atuei pelo Aval,

P - Títulos conquistados?

As 5 - 8 horas.
Lex Barker - Dorathy

Hart em:
TARZAM E A FURIA SEL

VAGEM
R - Fui campeão do "ínltíum" duas vezes,

gueírense,
.

P - Maior momento" de sua carreira?

R - Quando o Atlético por quem atuava classificou-se

para' o Super-Campeonato da cidade, em 1953,

P - pior momento çle sua carreira?

R - Deu-se há pouco, quando atuando pelo Atlético

contra o Avai, perdemos por 5 x 1, ficando com a

"lanterna" do Campeonato de 54-

P - Seu maior desejo no futebol?
R - Conquistar 'úm campeonato.
P ,:_ Diversão predileta?
R':"" Futebol.

No Programa:
Fatos em Revista Nac.

Preços: 7,60 - 3;50.

.
..

�.

. gueírense. .

P 1- Melhor técnico
R - Félix Magno,
P - Dos atuais técnicos qual o melhor?

.

R _:_ Izidr-o Costa, do, Fig�teirense,
P -: Arbitr,q mais completo da,

..Capital?
R - Oswaldo Meira,
P - Melhor jogador do país?
R - Zizinho, do 'Bangú,
P - Dos clubes da Capit::tl por qual' é torcedor?
R - Clube Atlético Catar:nense,

As 8 Hs
.
Piper Laurie

Hudsón em:

SINFONIA PRATEADA
CTechnicolol;)

No Programa:
.

Bandeirantes na Tela Nac.
Preços 6,20 - 3,50.

'

Censura .i)té 14 angs

,Rock'

P - E dos clubes do Rio?

f3L�IÂ
Es.r�Uo -.

R - Flamengo, ..
P - E de São Paulo?

As 8 Rs
Sessão Popular

Os Irmãos Marx - Thel
ma Todd em:

GENIOS
.

PA 'PELOTA
No Programa:

.

Atual. Átlantida 54 x 49
Nac.

.

Preços: 3,50 - 2,00.
Censura Até 14 anos

As 8 horas,
1\1:arià Montez

Pierre Aumont. em:
BRUMAS SANGRENTAS
No Programa:

-

.

,

Pàisagens' do Brasil Nac.
Preços: 6,20 - 3,50.'
Imp, até 18 anos.

Jean

•

• Pelo presente, com\micamos que nomeamos os Srs.

•A.'AaOTSCA�· .1t.8••••
. i'. ,

" ,'�',
' r

/ ,'."

Leve e saborosa 'para' os,::pal�,d.rê�, ",ais exigentes
E�ija ,ef1nv�l(l" ,�l.LS NER

DepoS'ílo A,N:TARCT,IC:cA�::?�: . Rua �llvaJardÍlf' (P�ain.b.�J� FONE ,3.800
..

,_ .. ,�;."",.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LIRA TENIS�CLUS'E
-

rERDEU-SE

,

500 MIL OR-UZE,IROS

Você já pensou que esta import�ncia,poderá ser sua trazendo-

!
"

I

lhe
I,
•

z

I

I
I

um Natal-mais feliz e um ano venturoso, desde já compre
4

Io �eu bilhete para a Extraçio de Natal da Loteria do
\ '

22 DE DEZEMBRO
A DATA DE HOJE RECORDA·NOS QUE:
em 1.647" chegou a Bahia a Esquadra do General
Antonio Teles de Menezes (Conde de Vila Pouca
de Aguiar), nomeado Governador-gerai do Bra
sil, tomando posse a 26 ;
em 1.752, uma fração do Regimento de Linha da
Ilha de· Santa Catarina (os "barriga-verdes"),.
que acompanhava o Exército de <Gomes Freire
. . . -

" ,

InICIOU a marcha de Castilhos para Indía Muerta,
local em que deveria ser assentando o 20' marco
divisório;

- em 1.755, marchou o exército de Gomes Freire
para o acampamento de Santa Tecla. Dêsse exér
cito faziam 'parte os Granadeiros de Santa Ca
tarina e os aventureiros lagunenses ao mando
do Coronel Francisco Pinto Bandeira'
em 1.777, um ofício da Côrte .....1,0 Vice:�'ei do .Bra
sil, determinou que fosse excluido do comando da
Esquadra o Coronel Roberto Mac Duall, para ser

processado pela infeliz entrega da Ilha de' San
ta Catarina aos hespanhóis;
em 1.795, em Pernambuco, nasceu Pedro de Arau-'
jo' Lima, Marques de Olinda, falecendo no Rio
de Janeiro em 7 de Junho de 1870;

- em 1.796, nasceu na Vila de Santo Amaro na

Bahia, Miguel- Calmon du Pin e Almeida, 'Mar
. quês de Abrantes, falecendo no Rio de Janeiro
em 5 de Outubro de 1865; .

em 1.811, por ordem de Ardgas, que vi�iou o tra
tado ajustado pouco antes, o Sargento-mór . Ma
nuel dos Santos Pedrosa, com um destacamento
de 150 homens, foi atacado por um destacamento
de orientais e indios .do Tenente-coronel ManuelAlugam-se boris quartos

Com ou Sem Pensão.
Pinto Carneiro, riograndense que servia no exêr-

Bôas Condições.
cito daquele despota e. que foi degolado nodia 22
de' fevereiro de 1814;

.

Rua General Bíttencourt
nO 43.

em 1.817, na cidade do Desterro (FlorianójJOIis)',
t!Z A" COMPANfIlA INDUSTRIAL E COMERCIAL faleceu com a,avançada idade de, 80 anos, o Co-

A"· ,�T [P. O . BRASILEIRkDE' PRODUTOS ALIMENTARES, Produ-

C A 5 A
.ron él Alexandre José de Campos;-:

v·
.

c-, tos Nestlé, por sua' Filial em Curitiba - Estado do Pa- em 1.868, durante os celebres combates de Lomas
. MINISTÉRIO DA AGRICULTURA ,

'R V'
.

d d G' 258' Valentinas, a coluna do catarinense he'nera'l Ja-
'DELEGACIA FLORESTAL REGIONAL

rana, a ua· iscon e e uarapuava • avisa a quem li

CORTE DE ÁRVORES pARA NATAL posso interessar que O SR. ANTôNIO HELIO SANTOS, Aluga-se em prédio novo, cinto-;Machado Bittencourt defendeu as posições
.

Santos que exerceu as funções de viajantes da referida Filial e apartamento piara casal, conquistadas na lomba de Acosta, repelindo to-
A Delegacia. Plorestal Regional, sita à rua

. que a seu pedido se acha desligado do seu quadro de pes- com Fogão, eletrico e tam dos os .ataques inimigos;
.

Dumont nO 6 nesta Capital, torna público, a axigencra
soa l desde 30.11.54, deixou, em, consequência, de ser pes- bém uma loja

.

á Rua 7 de - em 1.890, faleceu ne �io o coronel de engenheí-
aos fornecedores 4: Al'�Or�S deNatal �ara a .ven,da nesta

_
sôa autcríeada a tratar de qualquer. assunto que se rela- Setembro n. 5 T'ratas" na ros Augusto Fausto de Sousa, que foi presidente

Capital, da respectiva licença de: cOl�te�xpedlda por esta
cione, direta ou indirétamente; com a Compan'hia.,' Rua major Costa 13. "'1 'desta então Provincía ;

..

Delegacia. , .
"

.

- -em .1.917, Chapecó, neste Estado, foi elevado a cu-
A referida Ireença será concedida mediante uU;. re- , . . V � / tegoria de séde distrital.

quetimento do fornecedor, declarando tratar-se de arvo-
.

< -:-�
•

en.e-.se André Nilo 'I'adasc.o
�. t.es provenientes de plantios próprios, sujeita a compr�-' Ca'sa estilo Colo'Dla' I californiano - ,

) vá;ç_ªo'p�la Policia FlorestaLf;,NÇl.ca$"� dê-trf.l,��r-se de �l-
.

Vende-se, a' vnsca. Lopes Vl'el'ra' 'n.!'. 7, (transver- GO�e;����ênUomc��amÇ�opondt:1 FO'TO'G'R'A"FIASnheiros em processo de regene,r·:;_ição" natura'lsxque nao , .,

/ tertha'ní sldo cultfvadbs; só poderá" �;er. �xpedidâ>Jicença, sal da rua Presidente Coutinho), de alvenaria, area de Cidade
.

� ", I; ACEITAM-SE ENCOMENDAS PARA CASAMENTOS
• m�diante"� assinatura d'e um têrJ1l��. ���.s�n.:lprom,j'sso. �e 150m2, contendo sala, de jan'tar, três quartos, cosinha.:

_ Informações nesta Reda- BATISADOS -- ANIVERSARIOS E REPORTAGENS
r�plantio, a ser rlgorosamente fiscalizado p�la. "'POhCHL banheiro, duas varandas e duas .passagens e mais, gara- çao. ' I GERAL. "

EM

Florestal.
",

<

'
' 'gem com - porta dê' aço cor'redâça e rancho . de material, CASA MISC:.LANIA dla'l'•• 1 � O D O L F O C E R N Y, Fotografo do, Jornal "O

. Florianópolis, 18, de dezembro '(j,Q,.,�954 tudo construido em terreno de 250m2. I. ..' I ESTADO".
José Carlos de Mattos Horta '_�osa Tratar no Iócal, a qualquer hora do dia. Motivo da bVdora doa RAdio ac.A. Chamados: Rua Çonselheiro Mafra nr. 160 ou pelo

Delegado Florestal Regional
' venda :: mudança. Vitor, VaJ.vulu • DI.COI. ,Telefone: 3.022.

. -,

Sociedade Cilfarineose
de .,vicu'tura FORMATURAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 1954

Perdeu-se, na 6a. feira, no
Jardim "Oliveira Belo", na

Praça 15 de Novembro, um

guarda-chuva, novo, de me

nimo..

Dia 25 - sábado ..L Tradicional Soireé de Natal -

CONVOCAÇAO , I Grandiosa Parada de Elegancia � Distrfbuição de pre-

Por ordem do Sr. Presidente ,e de acô,rdo com ?_Estatuto, I mies - .Ornamentação a �arater. Reserva de Mesas na

. co os Serihores Associados parà uma Reumao de As- I Joalheraira Muller a partir de l6 do corrente.

sembléia Geral Ordinária a rcnüzar-se no dia.27 do corren-I Dia 26 - domingo - Retumbante Matiné Infantil

�:�nê8 para ser procedida a eleição da Diretoria e demais

I
de Natal - Apresentação do notavel show - O Circo

órgãos
�

da sociedade,
.

.,',. _ , ve� _ahi - com 25 figuras. Papai Noel fará farta,distrí-
A reunião realízar-se-á em primeira convocaçao, �s buição de bombons. A postos criançadas.,

1930 horas, e, em caso de não haver número legal, mela Dia 31 � Sexta-feira - Empolgante "Reveillon de

hera: após, com qualquer número.' '. são Silves�re" Apresentação das "Debutantes de 1954"

Local da reunião: Sede da Assocíação, em a CASA DE - Notavel show por artistas do Rio. Dança da Polonaise

SANTA CATARINA, rua 'l�enente Silv,eira.
.

,

.

Ernesto 'l\'Ieyer Filho
Primeiro Secretário

..

-;: '�:'

Quem achou fa.rá o favor
de entregar na Rua Viscon
de de Ouro Preto, 61' (fun
dos), onde será gratificado.

Vende-se um barco tipo
Dingh, com 4 metros com

primento por 1,80 boca
equipado com motor popa
Scoth de 7,5 HP. Tratar na
Fabrica de Ladrilhos' Santa
Efigenia - Rua Matos Are
as - Estreito ou pelo Tele
fone 3187, falar com Rebe
lo.

11111 nnSDTlDD
(IILVIII.)

GRANDE TONIOO
/

Vende.-se
. .

Aviso. aos interessados

H OJ E NO PASSADO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Os dois munícípíos de Guaramlrím e Timbó estão se

parados pelos de Blumenau e Jaraguá do Sul, mas possuemE' conhecida de todos nós alguns outl\_Os países (Amér l- Salomão Soliar e Toda,a \-ida as mesmas características de Fisiografia e de costumes.
i a luta Que vêm mantendo c" ca do Sul e Europa) -- rar-I em quinze minutos, êste rea- Ambos estão trabalhando para a' Enciclopedia, com o mes-

--------------:-::--:--:::---;-:-��d;:-�1�9;1O:4;-- i batalha�lores do bom Cinema que foi um documentário de lizado no Rio de Jant'ü'() 110S mo interêsse de tantos outros.}"lor'l'ano'pol't's, Quarta-feira, 22 de Dezembro e ó),
.. '

•

h I
-

t' di I B '1 \T t '1 .

.

P f 't M "'"1 1
Brasileiro. NJ, ',10SS ... qW1JlOa- mm aproe ueao, apresen a- estú os c a rasu . J a �'" -

Em Guaramirim, na séde da re ei ura umcipai, 10U-
de de cronista cínematográrí- do no I Festival Internac\o- mes. ve reunião selecta para que o Almirante Carlos da Silveira
co temos <tcompunh[1oCo r.asso nal de São Paulo, tendo re-

_ E suas atividades atuais? Carneiro expusesse os tundamentos do trabalho e a form!tpor passo as vitórias e as der- cebido elogios cio severo cri- Conservar o mesmo ritmo de se positivar a colaboração.
'

rotas dessa arte-Indústria ('11- tíco George Walter Durst. A- de produção, melhorando -ião Entre 'outras pessoas presentes, e na ausência do Pre
tre nós. Ipúmel'os sào aqueles inda posso citar: O Aeropor-, só o nível técnico como artis- feito, ponde-se anotar o secretário da Prefeitura,
que esquecendo J stgruncado to, já exibido em Florianópo ..

·

tico. No setor' de documentá- Wolf Antonius, o Inspetor Escolar João Romárto �oreira, o
'

• '

\
�
rios, filmarei uma sérlo ele Diretor do Grupo Escolar "A'mirante Taniandaré" prores-
curta-metragens sôbre o 1'1,;0

SOl' Urbano Teixeira ela Fonseca, o funcionário municipal
Grande'do Bul e santa Cata- Henrique Leitzke, o agente da EstaÍística João .Bantíagu
rína mostrando as belezas Amaral, o delegado de polícia Francisco Eduardo dos San
naturais (que são' muit[�<; no tos, o agente do "Banco Inca" Rodolfo Tepassé, o coletor
estado catarinense. Por c- est�elual José Florêncio de Carvalho, o tesoureiro munící
xemplo: essa cídade maraví .. pal João Ozowski Junior, os snrs. Arthur Lemke, Alfredo
lhosamente bonita que e l' 10- Neumann, Paulíno de Bem, Pedro Klein Filho, outros in-
rianópolis) suas Indúst; ias, dustriais e comerciantes. '

agricultura e comércio.•\hás Para a escolha definitiva da comissão organizadora,Nubia Estroina 6 anos Pura por cruza Cr$ 3.500,00
<; sou muito amigo do \�rande devendo ser ouvidos o Prefeito e o Vigário local que não

Orquídea Estroina. 5 anos 3.500,00
exibidor sr. Jorge jJflUX, a

puderam comparecer, ficou marcada nova reunião na mes-
Odalisca Farizeu ... 5 anos 3.500,00

quem devo uma sért. .:! d': p;en- ma sede da Prefeitura.Papoula Estroina.. 4 anos 3.500,00
tilezas e a quem considero Muito numerosa foi a sessão da Enciclopédia em Tim-

Quaresma Ipê 3 anos "3.500,00
um elos mais ativos e íntelí-

bó apezar da tarde de domingo estar convidando mais pa-.

Quermesse Ipê 3 anos 3.500,00
gentes exibidores ctuemato-

ra o encontro de futebol entre campeões de municípios vi-Quietinha .. 3 anos 3.500,00
gráficos de todo o Brasil, E zinhos. Após a explanação do Almirante Carneiro houveQuerida : 3 anos 3.500,00
'olhe que meus conhcetmentos largo debate, confessando alguns que não 'acredítavam na

IQuimera ,... 3 anos 3.500,00
com essas pessoas "ão gran- exequibilidade do grandioso plano, mas passariam a for-Ribalta : 2 anos

'" 3.000,00
des e se extendem a todo o

mar entre os entusiastas e colaboradores da idéia, �uemRomeira .. 2 anos 3.000,00
País. Saliento êsse ponto Dois mais francamente confessou êsse ·pensamento. foi o próprioRísonha ..,. .2 anos '}.OOO.oo
considero o setor exímçãc um prefeito Walter Muller, de quem multo terá a esperar a En-Hulla m 14 anos 2.000,00

O cineasta Nilton Nascimento falando ao eronísta dos culpados pela crise com ciclopédia.Ninfa . , .. " f! anos " .1.000,00
que vem se debatendo a in-

conseguíu-se anotar, dentre muitos, além do Prefeito,Nobreza ,.. 6 anos
\

3.(JOO,oa
da palavra comcclídade têm lis e 24 de agôsto, sôbre 'li; dústría . cínematográ üca de

o sr. Erwin Prade, presidente da Câmara Municipal; EnioMirim .. , � 7 anos 15/16 2.500,0('
se lancado nessa imensa ba- reações populares Pela morte Rio e São Paulo. Os exibido-

Ezequiel de Oliveira, promotor público; o professor NestorNinóca ..
6 anos 15/16 2.500,00

talha' em pról de nossa sétí- do Presidente, produzido pa- res devem apoiar L'S írimes
Margarida, Diretor do Grupo Escolar "Polidora' Santiago";Quina , 3 anos Pura por cruza Cr$ 3.000,00

ma arte. Um deles l': o produ- ra a Bandeirante (e Súo nacionais mesmo porque êles
Osmar Petermann, coletor estadual; Ary Floriano de Mace-Raça Holandesa tal' gaúcho Niltoa Nascímen- Paulo e exibido também �1O (quasi sempre) dão boa bi-
do, promotor público; Mario João Lenzi, escrivão de poli-Revina .,

,' 18- 5-52 Pura por cruza Cr$ 4.000,00
to exterior com grande cunosí- lheteria. E' o que tem leito o

.cía: Arno Wulf, industrial; Carlos Costa, fiscal da fazenda;Rimena 27··11-5� 4.000,00 l�ncontl'and,)-.';i) )JreSeLlf- dade. No setor de longa-me- sr. Daux e o que têm deixado
Ronald Schneider, professor; Theodolindo Pereira,' NotárioRainha Ia 20-12-52 4.000,00

rrsnte entre nus aproveita - tragem colaborei somente em de fazer inúmeros donos oe
público; Leopoldo Kurth, observador de Metereología, Hel-Rainha ua <,

20-12-52
" 4.000,00

111('S para, entrev.st-r r-sxe r:i- dois filmes: Vento Norte de cinemas no resto do Brasil.
muht Harremann, Walter Radwug, etc.Risonha 28-12-52 4.000,00

neasta, partclpante com.
• A Comissão definitiva, po.s as pessoas acima passaramSonhadora

-

27- 2-&3 3.500,00
11".; das lides dr) Clube de t)i- O que va"l pela Prefeitura a integrar o grupo de cooperadores, ficou para ser poste-Soberana, ��6- 2-p�3 3.000,00
nema de Pôrto Alegre. Nílton

riormente organizada, parecendo ter a reunião deixadoSílvia , 9- 2-53 3.500,00
Nascimento, que já visitou a

b t te tusí o nos presentes

E::;�� l° iE Ell :�::: :��:�f�:�:��:if��:����:: de Florianópolis I�;ti;��;,mde Aposentadoria eSinhá 3- 3-53 3.001),00
posição. Ainda jovem, Nilton I

p
-' de.'

.salomÚ::::::::::: 4- 3-53 3.500,00
Nascimento iniciou-se no Ci- ensoes OS OmerClarlOSSAopucain 6-/3-53

. ::���:�� nema muito cêdo Sua prati-

HONI'STID lOE' I TRID-AL'10 DELEGACIA AEMV"�I,ASNTOA CATARINASelma . 6- 3-53
ea é longa e sua e::{peuência D li r..

9 'lo 53 3.000,co. .

d t d P ar�
Sonada ",... "

-

a mais val'la a. Administrador é, antes de u o, prever. rever p u

IDENTIFI_CAÇÃO DAS PROVAS DOS CONcTIRSOH DESolitál'l� .' _
18- �-:)3 '3.000,00

"Há nove anos pl'o;lt:!z,) f\!- prover convenientemente. Quem improvisa não adminis-
CONTADOR E OFICIAL ADMINISTRATIVOSertaneja , �7- 4-53 3.000,00

mes - foi narrando o ent.re- tra para o futuro: átenele ao ime�iato, quando mui�o. con-I _ O DELEGADO DO INSTITUTO DE APOSEHlllJ.)_qI'\Servilha IP' '"
14- ;;-[\3 3.GOO,00

vistado em respo·,t>t a rl.�"!;a torna os problemas, adia as soluçoes, foge ao desaflO-fron-
E PENSÕES DOS COMERCIARIOS, NO ESTADO )J� ::::AN.Soledade , , ,. 14- 5';�;3 . 3.000,00

primeira pergunta ._- E- '11i- tal dã reali�ade. Po�isso,_ não haverá. admini�traelor com-I TA CATARINA, convida a todos os candidatos qut> p.r1.ici-Solemia 25-,5-:'3 3.000,00
nha primeira re;).lbl'�i.'J f,-·i pleto que nao planeje, -nao esquematize, a. açao a.��es de

paI'am dos concursos de Contador'e Oficial Admh',�!;tl'ati '.1,t '7 r, '>3 :.i.OOn,oa d llr:il'io -

h P f t M I d'
Serena a .. , , .. ! - �-,

" um pequeno .o·�l!me", empreendê-la. O dr. Osmar Cun a, r: el o u�lClpa. e
realizarlos nesta Capital, em fins do mês de ag'ôsto do ano t'mSibéria , 17- 6-53 �,���,oo sôbre a cidade :-!e Puno A)r.- Florianópolis, pensa assim e age de acordo com esse p1'ln-
curso a comparecerem, às 16 horas, do dia 28 do cOt'rente,Salvelina :::1- 8-53 ' ,00

gre, .assisti�o por Ca.val�;L>,�ll, cípio, a que obedece como norma pa,ra' bem go�e�'nar. na sede desta Delegacia, sita �t rua Felipe Schmidt, :)7, p�lfaSitioza Ia ,

'

2,4- 8 .. [0'3 3.000.oc
O famoso cmeasta br,\sllenc I O'projeto que elaborou e 'que aCamara MUlllClpal con- .

t'
'

a identificacão'v 8"3 3.000,00 'I da fi] \ t
. -

1 t 'za
aSSlS Irem a su

J
•Silvana �,;)- -.r,

3000
E e pa�ec� que. gm_LOcl ,

.

verteu em lei, votan�o.-o sem re� n?oes.
- o qu.a au 01'1

Florianópolis, 21 de dezembro de 1954.Semina 23··10-:';2 . ,00
me, pOIS Imedmtall1ULe 111€. o Govêrno do Municlplo de Flonanopolls a reallzar opera-

Francisco Câmara Neto _ Dekgaà,)Mariposa ,.. 20- !}-:)2 4.000,00 convidou para fazcr pal'te da 1 cões de crédito para' um empréstimo até o limite máximõ
Perdida . . . . . . . . .. 16-10-52 3.500,00

equipe �xperime,r:t:ll do futl�-I de Cr$ 60.000,00 _ é uma dem?�straç�o .de como o dr. 08-
Risoleta ,... ::)- 7-52 3.500,00

1'0 Instituto Na,!H:'H!?.l co C!-
mar Cunha encaminha os negoclOs publlcos em bases rea-

Francesa 5- 9-�2 3.500,00
nema. Infelizmeme (i) Imti- listas e sob mentalidade arejada. Essas operaçõés estE-o

Marmota 23-10-52 3.500,00 tuto não- saiu e fiquE·i pG!' previstas aos juros nunca superiores' a dez pai' cento ao
Baroneza 10-10-:;·2 2.500,00 Pôrto Aleg-re". a�o, num prazo para resgate de trinta anos, em prestaçõesIndia 12- �?-53 3.000,00 Perguntamos então q\li\iS ménsais. Corno 'se vê, ,hão onemm demasiado o erário, ten-t

. 13 8 5'� 2.500.00
suas realizações no Rio G1'8..n- do-se em vista ainda!a aplicação'do dinheiro em obras que�::;��:ia ..

: : : : : : :: 15: ���.3 "3.000,00 de do Sul e em outros Asta- redundam em apreciáveis aplicações econômica!?, não ape-'J ;: 1 " "" 2.500 co -

_Grotesca .. , .... , .. 17- 0].-.... .' , dos. Resposta: "Produz'. um
nas para os cofres municipáis, mas também para os valo-

A forma de pagamento será à vista ou pelo sistema de
total de 63 filmes de curta

res privados. Claro que, em correspondência com as reali
financiamento, estabelecido pelo Decreto n. 7, datado de

metragem, até agora. ;!;iltre zacões de ordem material possibilitadas pelo emprésti.miJ,13-7-1954, cabendo tôdas as despesas do contrato ao arre-
êles: Negrinho do Pastoreh. ha�erá um sllli,to de valorização geral dos imóveis, b,emmatante. base�do ?a len�a gaúCh� c

I como das ativid�des comuns, o �ue representará, sem l�e-Os' animais arrematados deverão s'er retirados dentro
vendIdo a Art Fllms que Ja G nhuma dúvida, farta compensaçao para todos.

de 48 horas, ficando sem efcito o arremate, quando ultra-
exibiu em todo o Brasil e em I Cumpre, porêm, fixar o aspecto administrativo, que se

passar este prazo.
_. I inclue, devidamente planejado, nos objetiv�s_ p.ráticos d::t

Quaisquer outros esclarecimentos, poderao �er obtidos

O t do Daniel i operação financeira assim lançada pelo MUlllClplO. E a leI
na Diretoria da Produção Animal à Praça Etelvma Luz n. epo a que 'autoriza o empréstimo não deixou de mencionar �s.;:s2 - Florianópolis ou na Fazenda Dr. Assis Brasil ou na

, -

Faraco objetivos, distribuindo-os no seg_uinte e�q.uema: 1) plamfl-Fazenda Ressacada, no períodO das 8 às 12 horas,
.

_

cacão administrativa e codificaçao mUlllclpal; II) plano deOBSERVAÇÕES: Reprodpzido por ter saído com lllcor-
Em companhia de sua f'X" pa�imentação da Capital; UI) plano ele rodovÍJll;ão I!O Mu-

reções. •

. ,.

d
.

ma. família, encontra-·se 11f'!'-

'1 nicípio;
IV) plano de urbanização da Capital.Diretoria da Produção Animal em FlonanoQohs, 20 e

ta Capital o nosso nreclm'ú Dêsse esquema resultam obras de alcance econômico edezembro de 1954.
conterrâneo Prof. Dmü�l Fa- cultural extraordinário, a que uma aelministraç;ii,Q C(T.'.1.josaOscar Nazarcth Capela, chefe da T. A.
raco, deputado federal 'pelo e honesta, como o será a do Prefeito Osmar Cunha, b1lJri-
Rio Grande do 81\1. lnt8- I inirá cunh� progressista e moderno.
grante da bancada pess�.:lb;- \ '

Saimos, só assim, do círculo vicioso duma adzl1inistra ..

,

ta, o deputado Danucl rarr.-
'

cão de rotina, adstrita a um orçamento minguado, que nao
co, tanto na Comissão de Fl- ;e alarga por que nada o solicita a tanto, nem o permite o

nanças como no plenáúoJ da
recurso, de que muito se abusou, das revisões de lançamen-

Câmartl é um nOllle que :,e tos com aumento de impostos. . . .

impôs, pela cultul'::t e pelo
'

O progresso material determinará maiores possibilida- .

méritÇl, ao respeito do cun:; I des{orçament�J;�as � o sôpro do trabalho, facultado Ao tedo!"
gresso Nacional. Os <;ens �(Jn- I e bem remunerado, completará a obra de varrer, para sen�.
terl'âneos, que lhe aeUl1·'.pa- pre, o ranço dos sistemas administrativos caducos. ,-.
nham 'orgulhosos fJ brllhan-

tíssimo desempenho cei mis ..

são legísladora, tem, n:1 sua

estada entre nós, a satL;tDçã,j
de' expressar-lhe apl:1uso., e

cumprimentos ..

DIRETORIA DA PRODUÇÃO ANIMAl
EDITAL N.. 1

,

De ordem do Sr. Diretor da Produção Animal, devida
mente autorizado pelo Exmo. Sr. Secretário da Agrícultura.,
conforme consta do ofício n. 103, datado de 3 de dezembro

de 1954, torno público para conhecimento dos interessad�s
que serão levados à leilão na Fazenda Ressacada no pro

ximo dia 22 de de�emb�'o �e �954, à� 9 horas, os

reprOdU-Itores bovinos abaixo díscrímínados:

NOME IDADE GRAU DE SAN- LANCE
.

GUE INICIALRaça Jersey

I'

Professor Orlando Meln
"

Dépois de brifhante e fe-I Volt�, assim,. o nob:,e e�u.

da estad'a na direção do �ador a sua. catedra 'ce i\.e-cun -

.
. .• L 'dInstituto de Educação "Dias todologla, no Insr.I.,1l ,o ,e

Velho,', desta. capital, acaba Educação Pedro I!, da. Cldad�
de exonerar-se dessas fun- de Blumenau, cat.e�r � que

- nosso ilustre conter- conquistou em mentono con-coes o ,
, . ,

;âneo sr. professor Orlando (!urso e e.m cUJ.o �xercH;:�1 !ie

Melo. lhe permite objetivo a .1llU

\'ocação sempre confirmada

pelos seus pend9res para ·os

estudos pedagógicos e pto
blemas metodológicos elo en-

Chamado para dirigir a

quêle educandário em fase

que requeria dum diretor

mais do que apenas boa dis

posição e energia, ali per

maneceu o professor Orlan

do Melo, que emprestou ao)

prestígio do estabelecimento
e à dignidade do encargo

tõda a sua capacidade téc- "Dias Velho", onde a sua

nico-pedagógica e gr!_!.ndes passagem ficou airosamente

somas de sacrifícios pessoais, assinalada, somos dos qU'� ex-

O seu afastamento volun- perimentam grande pesar ,'�8-

t:írio agora, é fupdadamr;nte 110 seu afastamen�o. Mas,'
ccr

lame�tada, sobretudo 110 c!::- tos de que, on�e �uer qne es-

lo docente do nosso Insli- teja estara. ele pre,n,andücu
. .,

tuto onde as qualidades de inestimáveis serv:ços a crn:sa
org�nizador e disciplinador, do ensino, daqm l�e ,�.m:·:�-

t de manlfes�o pelo mos os nossos votos de 'eU::!l-pos as
_

., __ .', ..

professor Orlando Melo, Ja d��e. e de cada .�P!'. 1�:,�l()"�S
se haviam imposto :t ad.n!l'a- vltonas na sua ugmfl ajo a

ção de todos. 'carreira.

sino. .

Testemunhas que temos si
do de quanto se dedicou o

órofessor Orlando Melo à boa

�rdem e ao melhor conceito

10 Instituto de EduCilÇão

Nilton Nascimento
'e o Cinema no Sul

CURSO DE EXPANSAO CULTURAl
A ENCICLOPÉDIA EM CUARAMIRIM E TIMBO',

Transporte R 1ST a R S/I.
.

,

Tilo na India

A PARTIR DE lQ DE

NOVAS TARIFAS DEZEMBRO DE 1954

NOVA DELHI, 2i (U. PJ' com o primeiro ministro in
- O pre�idepte ·da Iugoesla,· diano Pandit Nehl'll.·Ant.e�.de
via,: marechal Tito, cheg"u a regressar ao seu país, visitará .

esta�cidade com o ob)f.:tivo de a Birmânia e outros pa;.�es do

�mport a n t e s conferencias Extremo'Oriente, "

O meu encontro com o dr. Milton Leite, depois da

derrota do nosso Mengo, foi triste, tristíssima. Ele ti

nha na depressão física a dolorosa imagem da, queda
rubro-negra. E eu, vendo-ó, lembrava-me de Ovídio:

Cum subit ilius tristí!,sima imago ...
E também me lembrava das minhas derrotas por

não saber traduzí-Io, na, aula de latim, do saudoso Pa

dre Contessoto.
- Surpresas da vida! - choramingava êle.
- Vida de surpresas! concordava eu.

E é isso mesmo: Surpresas e mais surpresas.
Ainda ontem, no Diário Oficial, li o decreto n. ..

802, que abre um. crédito de Cr$ 560.000,00 para atender .

as despesas gerais do programa do D. E. R.

Surpresa das surpresas! Quem diria, ao ver pelas
carreteras bornhauseanas só buracos secos e buracos
molhados - quem diria qúe o Departamento de Estra
das de Rodagem tem um programa?

,

Mais adiante, encontro novo decreto, de n. 808,
também abrindo crédito, ,de Cr$ 2.700.000,00, também

para as despesas gerais do programa do D, E. R.
E ainda me surpreençlo mais uma vez, vendo tan

ta verba e tanto pró ... grama pa�a tão pouca estrada ...
)

Deputado José
Müller

Encontra-se nesta Capital,
procedente de Nova Fribul'g\J,
no Est�do do Rio, onde exer

ce as altas funções::le 1>:'1'

feito Municipal, o ilUS'ClI� ita

j�ienIS�, sr. José, gugenio
Muller. No pleito ele 3 ele ou

tubro can�idatar,clo-.;;t!.à Câ
mará' Federal, o ilusLre l�on

terrâneo obteve o l11:l11l1p,j;Q

por consagradora vota\�.iç.
Apresentamos-lhe nosso�; vo

tos de feliz estada �m
.

sua

terra natal.

De São Paulo a Florianópolis kO, 1,40
Do Rio de Janeiro a Florianópolis kG. 2,00
CARGAS LEVES E MÁQUINAS TARIFA ESPECiAL

A COMBINAR
.

SEGURO POR CONTA DA' EMPRESA
AGtNCIA EM FLORIANóPOLIS

Rua 7 de Setembro nO. 7 - Tel. 3.178

SÃO PAULO (Matriz) RIO (Filia1)
Rua Behrin�, 278

Te!. O-Uml
Pl'aia S. Cristovão. ] R3

,

Tal. 4fl- 9930

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


